






Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/cofiantgweithiauOOjone





EN TERED AT STATlONERS H&Lt



COÍTAOT A GWEITHIAU

v

PARCH. robert ellis,

AËFOX^rwYSGOLDY, ARFOX..

GAN V

Parch. JOHN OAYEN JONES.

CAPEL COCH. LLANBERIS.

•• Da wladwr, duwiol ydoedd,

A gr i Dduw o'r gwraidd oedd." -Eben Vardd.

CAERXARFOX

:

J. R. EDWARDS. ARGRAFFYDD, 35, BIGH STREET,

1£83.



ENTERED AT STATI0NEB8 HALL.



AT Y DARLLENWYR.

Anwyl Gydwladwye,— •";• \

Ymgymerwyd á'r gorchwyl o gasglu yn ugliýd y gyfrol lion ar

daer ddymuniad Cyfarfod Misol Arfon. Yr oedd cydsynio â'r cais

yn beth y tueddid ninau iddo gan ein hoffder a'n hedmygedd
personol o'r gwrthddrych.

Darfu i'w ddull syml, sydyn a naturiol argraffu ei hun ar ein

meddwl pan yn blentyn, a cliynyddodd ein parch tuagato yn
ddirfawr yn nhreigliad blynyddoedd ein hadnabyddiaeth. Ni bu
ein dyfodiad i gysylltiad teuhaidd ág ef ond moddion ychwanegol
i ëangu a dyfnhau ein hedmygedd ohono, fel y rhoddai hyny well

cyíieusdra i ni i'w adnabod ynholl amrywiol arweddau ei gymeriad
pur a dysglaer. Teimlem fod ei fawredd ef yn gyfryw o ran ei

natur, fel mai po agosaf y gellid nesau ato, ac aros yn nghyfrinach

ei enaid, mwyaf oll yr ymddangosai fel dyn, sant a gweinidog
ffyddlawn i Grist. Nis gellid peidio teimlo yn wylaidd yn ei

bresenoldeb wrth weled mor gyffredinol oedd ei wybodaeth, ac

mor drwyadl gydnabyddus ydoedd â phob amrywiaeth o faterion.

Byddai yr ymdeimlad hwn o gywilydd a bychander yn fwy, wrth

ystyried yr anfanteision dan ba rai y dygwyd ef i fyny o'u cyd-

maru â'r eiddom ni y blynyddoedd hyn. Yn ei farwolaeth collwyd

y fath gorph cyflawn o wybodaeth hanesiol am leoedd a phersonau,

yn wladol a chrefyddol, fel nad hawdd ydyw amgyffred maint y
golled.

îs
T
i amcanwyd genym yn y gyfrol hon i ysgrifenu bywgraffiad

o'n heiddo ein hunain ohono. Gwell oedd genym, hyd y gellid, ei

adael ef i ddyweyd ei hanes yn ei ddull a'i eiriau ei hun, am y
syniwn mai rhagoriaeth cofiant ydyw fod y gwrthddrych ei hun
yn amlycaf o bawb drwyddo. Yr oedd genym fantais i hyn, rhaid

addef, gan ei fod ef wedi ysgrifenu cymaint o'i hanes, fel nad oedd
eisieu wrth adysgrifenu ond casglu y darnau yn nghyd i wneyd un
cyfanwaith ohonynt. Têg ydyw ychwanegu hefyd fod y gorchwyl
hwn yn fwy anhawdd, fel yr oedd ganddo ddau neu dri o wahanol
adroddiadau ysgrifenedig o'r un digwyddiad, y naill yn cofnodi rhy

w

fanylion nad oeddynt yn y llall. Ceisiasom wneyd un adroddiad

o'r cyí'ryw, gan amcanu peidio gadael allan o'i hanes ddim a



IV. AT Y PALLLENWYR.

ystyriem yn angenrheidio] er eyflwyniad darlun llawn ohono fel

yr oedd mewn gwirionedd.

Gyda golwg ar ei Weithiau, rhaid fu dethol, a'n rheol yn y
detholiad oedd rhoddi i mewn yr ysgrifau y bernid eu bod fwyaf

cyftredinol a pharhaol en dyddordeb, a'r rhai oeddynt hefyd fwyaf

nodweddiadol ohono ef fel ysgrifenydd Cymraeg diledryw. Drwg
genym na chafwyd lle i ychwaneg o'i Bregethau. Ehoddwyd
un sheet ychwanegol at y gyfrol yn fwy na'r bwriad cyntaf,

a hyny yn gwbl er gallu rhoddi i mewn bump o'i bregethau

fel engreifftiau o'r wêdd hollol gyfeiriadol ac ymarferol oedd ar ei

weinidogaeth. Vr oedd fod y gofod i'r pregethau mor brin yn ein

dwyo i wyneb yr anhawsder o ddewis yr ychydig o blith cynifer o

gannoedd oedd yn ysgrifenedig o'n blaen. Wedi dewis y pregethau

drachefn, deuai yn gwestiwn i'w benderfynu pa ffopy o'rpregethau

hyn a ddewisid. Y mae ei bregethau yn giffremu, gan yr ail-

ysgrifenai, ac mewn un ystyr, byddai yn aü-vmeyd yr impregethau

bob rhyw bymtheng mlynedd, fel y mae tri neu bedwar copy o'r

rhan fwyaf ohonynt ar gael, a ehryn wahaniaeth rhwng rhai o'r

cyfryw a'u gilydd. Nodweddiadol o'r copiau diweddaf ydyw yr

ysgrifenai arnynt mai tàlfyriadau ydynt. Fel yr oedd yn hên-

eiddio, yr oedd yndyfodi bregethu yn fyrach, ond mor gydwybodol
ydoedd i'w Dduw fel y mynai dàlfyru a chrynhoi yn yr ysgrifen

yn gystal a'r traddodiad. Yr oedd y tàlfyriad iddo ef yn gofyn yr

un parotoad a'u gwneyd i gyd o newydd. Yn y pregethau sydd yn

y gyfrol, dewiswyd y ri,py cyflawnaf, a gofalwyd hefyd am roddi i

mewn sylwadau o'r copiau ereill y bernid eu bod yn angenrheidiol

i orpheniad y bregeth.

Nid oes genym bellach ond cyflwyno y deyrnged hon o'n parch i

goffadwriaeth un oedd anwyl gan, a llwyr-ymroddedig i'w wlad a'i

Dduw, yn y gobaith y bendithir ni sydd ar ol â deuparth o yspryd

rhagorol y tadau a gymerir oddiarnom o bryd i bryd.

JOHN OWEN JONBS.

Bronygraig, Llanberis, Aw>t laf, 1883.



C Y N W Y S I A D .

TUDAL,

y Darllenwyi

COFIANT.

PEXXOD I.

iii., iv,

Sylwadau Ârweiniol 1

PEXXOD II.

O'i Enedigaeth liyd ei Ymuiiiad â Chrefydd 7

pexxod iii.

'i Ymuniad â Chrefydd hyd Ddechreu Pregethu 15

PEXXOD IV.

Eä ordeiniad i Waith y Weinidogaeth 31

PEXXOD V.

Y Deugain Mlynedd Hyn. Rhan 1 43

PEXXOD VI.

Y Deugain Mlynedd Hyn. Rhan II 54

PEXXOD VII.

Y " Pregethu "'

a'i Helyntion 76

PENNOD VIII.

Ei Ddydd-lyfr 98



VI.

Ei Lythyrau

Byr-nodiadau

"Ei Ddiwedd

"Dyn Duw"

CYNWYSIAfl.

PENNOD IX.

PBNNOD X.

PENNOD XI.

PENNOD XII.

PEXXOD XIII.

Adgofiou Cyfoediou a Chydlafurwyr

TUDAL.
108

117

123

133

149

TRAETHODÁÜ &c

Eglwys Drefnus. Llith Gyutaf

YrAilLith

Y Drydedd Lith

Y Bedwaredd Lith

Y Bummed Lith

Eglwys Weithgar. Ysgrif Gyntaf

Yr Ail Ysgrif

" " V Drydedd Ysgrif

" " Y Bedwaredd Ysgrif

Ein Cyfarfodydd Eglwysig

Adgofion am Ddiwygiad Beddgelert

Adfÿwiad Crefyddol y Flwyddyn 1832

yBlynyddoedd 1839 b 1840

y Flwyddyn L8Ô0. Ehan I.

<J .

166

170

175

180

185

190

196

202

207

214

223

237

244

252



CYNWYSIAD. VII.

Adfywiad Crefyddol y Flwyddyn 1859. Rhan II.

Rhan III

('yfarfod Misol Sir Gaernarfon. Rhan I. ...

" " " Rhan II. ...

Rhan III. ...

Rhan IV. ...

TFDAL.

259

268

275

282

288

294

PREG-ETHAU.
Crefydd Bersonol 302

Dyro i ni ein bara 308

Caleb 313

YrAsenWyllt ... 319

V Ddau Lwyddiant 325



GWELLIANT GWALL.

Yn tudalen 11, llinell 19 o'r gwaelod, darllener "Tynymaes" yri

lle " Tanydderwen," gan mai yno yr adeg hono yr oedd y dafarn a

fu yu y lle olaf ar ol hyny.



COFIANT, &C.

PENNOD I.

SYLWADAU ARWEIXIOL.

Gwyboâm o synwyr a deatt*—Snwegùm gwlad a thref—Ci/mru

ac YsgoÜand— Waen Gynfi. ei üeotímd a'i hanea—Oyýwr y
trii/oUoa—Eii hymdreoh am ryddidac annibyniaeth—Arwemwyr
erefyddol yr ardal dr Sir—Eu dylanwad ar ysprydMr. Ellis,

dr defnydd rhagorei a wnaeth o'r manteiswn hyn.

Y hae neillduolrwydd hanes a chyineriad gwrthddrych y Cofiant

hwn i'w gael yn gryno, ac i fesur yn gyflawn yn ngeiriau Htbam
am Solomon, pan y dywed ei fod yn " wybodua o synwyT a deall."

Y cyfuniad hapus hwn o'r ddwy elfen anmhriaiadwy ynia mewn
undeb âg athrylith ddiledryw, wedi eu cysegru yn llwyr i wasan-

aerli ei Arglwydd, a rydd gyfrif ain y safle anrhydeddna a enillodd

iddo ei hun, a'r ymdeìmlad dwfn o ^\-ir golled a brofir yn herwydd

ei symudiad oddiwrthym.

Tra niai anfynych, os byth. y ceir y gwybodus o synwyr heb y
gwybodus o ddeall, y mae yn digwydd yn aml y ceir yr olaf heb y
blaenaf, a'r adeg yma daw y wybodaeth yn allu peryglus, a

therfyna, y rhan fynychaf o lawer, yn ninystr ei pherchen. Ond
credwn y bydd i'r tudalenau dilynol argyhoeddi pob darllenydd

meddylgar ein bod yn mhresenoldeb gr o Bynwyr cryf, yn gystal

ag o w^'bodaeth ëang a chyffrecünol.

Y mae genym awdurdod yspTydoledig Solomon o blaid y cyfuniad

hwn, fel y sicrha ragoriaeth uchel i'w berchen. " Tafod y synwju-ol

a draetha wY'bodaeth yn dda ;" hefyd, " Calon y synwyrol a ymgais

â gwY'bodaeth." Dyma galon a thafod dan deyrnged y synwyr i

ymrodcüad eysegredig i'r WY'bodaeth uchaf, yr hon, o'i thraethu yn

iawn, a fendithir gan Dduw er iachawdwriaeth eneidiau.

Ceir fod ei oes wedi ei threiúio yn nerth y synwyr hwn. Fel

y mae y wenynen yn casglu mêl o flodeuyn i flodeuyn, felly y bu

yntau yn amcanu manteisio ar yr holl amgylchiadau y gwelodd

Duw yn dda ei osod ynddynt i ychwanegu at ystorfa ei wybodaeth,

ac i droi y wybodaeth hon er defnyddioldeb pellach a helaethach

dros ei Arglw^-dd. Yn y cysylltiad hwn, ni a gawn fod hyd yn

nod safle ddaearyddol y cwmwd y dygwyd ef i fyny ynddo,

sefyllfa wasgedig y trigoüon, a neillduolion yr arweinwjT cre-

fyddol a gafodd yn nghychw^Tdad ei yrfa, yn dyfod yn elfenau

A



pwysig yn ffurfiad a dadblygiad delweddiad ei feddwl, gan mov

gryf ynddo ydoedd y synwyr a fedrai droi bobpeth i*w gynydd

mewo gwybodaeth ac ymbarotoad ar gyfer bywyd o weithgarwch

crefyddol.

Pelly mewn irefn i'r darluu o'r gwrthddrych fod yu gyflawn a

chywir, y mae yn angenrheidiol manyln ychydig ar yr amgylch-

iadau crybwylledig y bn ganddynl y fath ddylanwad ar y ffurf a

gymerodd iddo ei hun, ac ar y nôd uchel a osododd i'w fywyd.

Yn nglyn ;ì safle ddaearyddol y cwmwd y magwyd ef o'i fewn,

ac yn yr hwn, yn wir, y treuliodd ac yr ymdreuliodd gan mwyaf
ei oea faith o ddefnyddioldeb, y mae yn rhaid dyweyd ar y dechreu

mai gwladwr ydoedd yn ngwir ystyr ygair. " T)uw a wnaeth y
wlad, ond dynion wnaeth y dref," medd y hardd Cowper, ac yr

oedd delwedd y wlad yn gyferbyniol i'r äref arno ef yn ei amrywiol

gysylltiadau. V mae yn hynod yn nghanol holl debygrwydd
Ysgotland i Gymru, tra y mae prif enwogion y flaenaf yn y can'

mlynedd diweddaf yn drefwyr yn eu haniad, y mae enwogion y
ddiweddaf bron yn ddieithriad yn wladwyr. Yn y dref, yr ydym yn
cael i Dr. Chalmers, Syr David Brewster, Hugh Miller, Robert a

William Chambers, Dr. Guthrie, ac eraill o nôd a rhagoriaeth, gael

eu geni; ond y wlad a roddodd fôd i John Elias, Williams o'r

Wern, Ghriatmaa Kvans. John Jones, Talysarn, Eben Fardd, Henry
Rees, Hiraethog ac eraill, yn Nghymru. Yr oedd yn amlwg hefyd

fod a fyno y wlad â ffnrf delweddiad meddyliau y rhan fwyaf

ohonynt. Pa gyfrif sydd i'w roddi am y gwahaniaeth hwn nis

gwyddom; mynegi y peth yn unig fel ffaith ydyw ein hamcan
presenol.

Bechreuodd Mr. Ellia ei oes mewn cwmwd a adnabyddir fel

Waen Gynfi, y rlian ohoni sydd yn nghr uchaf plwj-f Llan-

ddeiniolen. Vn <>] desgrifiadau cyhoeddedig ohoni,* y mae ei safle

ddaearyddol, a chymeryd eglwye Llandinorwig yn safon, oddeutu
chwe' milldir a haner o Fangor, mewn cyfeiriad de-ddwyreiniol,

ac oddeutu aaitb milldir o Gaernarfon mewn cyfeiriad dwju-einiol,

a cheir fod oddeutu saith milldir drachefn ohoni i ben y Wyddfa
mewn cyfeiriad de-ddwyreinioL Hir-gron ydyw ffurf ar^wneb y
Waen hon; a cheir fod y tir yn llethru ychydig i'r de a'r de-

orllewin. Mawndir a chleidir oer ydyw <-i gweiyd gao mwyaf;
ond mewn rhai manau, cyfarfyddir ú choch-bridd rliywiog. Ei

chynyrchion tyfiannol naturiol oedd brwyn, eitliin, grug, march-
wellt, a throellgoryn. Prif gynyrch y tir yn bresenol ydyw

*Gwel "Traethodan Dndèb Uenyddol Delnlolen," yn 1868, gan Meistri D.
Peris Jones, John Ro»>erts, a J. Snghes, i'r rliai yr ycìyni fwyaf dyledus am y
manylinn )iyn.
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gwair, ae ambell glwt o geirch a phytatws at wasanaeth y trigolion

a'u hanifeiliaid. Prif anifail y Waen yn awr ydyw y fuwch, ac

ambell fochyn ; ond ymddengys mai y ddafad a'r march oedd yn
cael mwyaf o sylw y cyn-drigolion, fel y mae enwau y tai a manau
eraill yn dangos yn eglur.

Prif afon TTaen Gynfi ydyw y Galedffrwd, yr hon a dardda o'r

Marchlyn Bach, ac ar ol rhedeg gyrfa mewii cyfeiriad gorllewinol,

gan ddilyn godreu yr Elidir. y Braichpoeth, y Foelgron, y Big-gul,

a'r Clegir, a ymarüwysa i'r afon Rhyddallt (Groth-allt, mae yn

debyg), ychydig islaw Bryn'refail, ar ol teithio o dair i bedair

milldir o'i tharddiad. Y mae y Galedffrwd yn derbyn amryw
fàn-ffrydiau ar ei rhediad, niegys afon y Gamedd, gerllaw Corlan y
Bont, a'r Afon Goch, gerllaw ffermdy o'r un enw.

Y mae yr esboniadau ar ystyr y? enw u Cynfi " yn ei berthynas

â'r Waen hon yn bur amrywiol. Mn rhai mai llygriad o u Cyntìl

"

ydyw, ond gadewir ni yn y tywyÚwch gan yr esbonwyr hyn am
ystyr y gair hwn y dywedir ei fod yn Uygriad ohono. Eraill a

haerant niai ffurf ddaearyddol y Waen a roddodd iddì yr enw hwn,

fel talfyriad o " Gefidiir." Llawer mwy naturiol ydyw yreglur-

had mai üygriad o "CJenfydd" ydyw, am fod y fath amrywiaeth o

olygfeydd arddunol, rhamantus, a pherawynol i'w cat-1 oddiarni.

Gyda llawer o briodoldeb hefyd yr esbonir yr eiiw yn "Waen y
Cwynfan," am y sicrheir yr ymladdwyd brwydr galed yn y lle

rhwng y Cymry a'r Gwyddelod tua diwedd y bedwaredd ganrif

.

Ond yr eglurhad â mw^-af o naturioldeb a symledd yn perthyn

iddo ydyw, mai u Waen Gynefin " ydoedd yr enw cyntefig, oblegid

mai lle oynefin defaid ydoedd gan niwyaf y pryd hyny.

Yr hyn sydd yn bwysig i'n hamcan ni yn bresenol ydyw, fod

safle y Waen hon yn nghanol y fath gasgliad godidog o amrywiaeth

golygfeydd na cheir eu tebyg, mewn cylch mor fychan. yn un rhan

araìl o'r ddaear. Oddiarni, gan fwrw eu hysbwrial i lawr ei

hystlysau. ceir chwarelau enwog Caebraichycafn a Dinor^ng

:

uwchlaw iddi. yn nghesail y mynydd. y gorwedd y ^larchlyn

Mawr a'r Marchlyn Bach, ac odditanodd ymdona yn brydferth lyn

Padarn, Llanberis. Ar im llaw y mae Foel Rhiwen a Moel-y-ci yn

codi eu hysgw^-ddau tua'r nen. tra. ar y llaw arall. y ceir yr Elidir

a'r Fronllw^-d yn ymddyrchafu tua'r nefoedd. Yn y golwg, er

ychydig yn mhellach. gwelir Carnedd Ddafydd a Charaedd

Llewelyn ar y naill ochr. a'r Wyddfa, brenhines y bnmiau, ar yr

ochr arall yn ymfawiygu yn ei huchafiaeth ardderchog. Yn ei

chymydogaeth y mae Fass Llanberis a'i olygfeydd aruthrol, a'r

rhaiadr ffrochw^dlt sydd yn atdyniad y miloedd i synu at ei ddis-

gyniad trystfawi-.



Yn mhresenoldeb natur fel hyn ar ei heithaf mewu dadblygiad

o'i gogoniant, yr agorodd ein gwrthddrych ei lygaid gyntaf ar y
byd; ac yn y fath gymdeithas aruchel a gorlawn o farddoniaeth

fyw y treuliodd ei holl oea. F un o'i atlirylith ef, yn meddu llygad

iweled anian, calon i gydymdeimlo âg anian, a gwroldeb a faidd

gydfyned âg anian. yr oedd y ffaith o'i eni yn nghanol y fatli

swynion o brydferthwch a rhamantrwydd. yn meddu dylanwad o'r

fatli fwyaf pwyaig ar fTurf delweddiad ei feddwl.

Ni a gawn hefyd fod cyflwr gwasgedig trigolion y fro-dir hon, yr

adeg yma. yn gyfryw ydoedd yn feithriniad i annibyniaeth meddwl
ac yspryd i un o synwyr Mr. Ellis. Cafodd ei eni ar adeg yr oedd
ei rieni a'u cymydogion yn ymdrechu yn galed yn erbyn gorthrwm
a thraws-feddiant tir-feddiannwyr cylchynol o'r rhanau hyny o'r

Waen Gyntì oeddynt er cyn cof yn ffotnmon agored. Yr oedd yr

ymdrechfa lion yn cael ei dwyn yn mlaen er\s rhai blynyddoedd, yn

ngwaith amryw o'r bobl yn ceisio adeiladu tai ar y common, a chau

i mewn ranau ohono yn dir llafur a phorfa iddynt eu hunain.

Gwrthwynebai y tirfeddiannwyr cylchynol yr amcan hyd at anfon

dynion yno i dynu i lawr y mnrian a adeiledid. Fel hyn y byddai

y gwladwyr cyffredin, tra yn adeiladu âg un llaw, yn gorfod dal

arf i ymladd á'r llaw arall. Ymdrechasant yu wrol, a haeddasant

well llwyddiant nag a gawsant. Yn mlaenaf yn y gorchwyl hwn
yr oedd tad a mam Mr. Ellis. çran y ceir hwy tuag adeg ei enedig-

aeth yn dechreu adeiladu y Garnedd, a elwir felly oddiwrth y
garnedd anferth o geryg mawrion oedd o'i flaen, a thybient fod

ganddynt gystal hawl a rhywon arall ar y common hwn. Fel hyn

yr adrodda Mr. David Peris Jonea yr hanes yn ei draethawd

crybwylledig, ac yn y prif ffeithiau cytuna y ddau eraill ag ef:

—

hir wedi yr adeüadu, daeth .Tohn Evans, cyfreithiwr o Gaer-

-narfon, yn nghyda llu o wr y pinau, i fyny i'w chwalu, a mawr fu

yrhelynt (Dylid egluro ymamai fel eynrychiolydd T. Assheton

Smith, Y-w.. o'r Paenol, yr oedd y eyfreithiwr yn gweithredu).

Galwyl ]]. Ehrans (tad Mr. Ellis) o'rchwarel, a daeth i lawr yn ddioed,

a llawer o> chwarelwyr, ei gyfeillion a'i berthynasau, i'wganlyn yn

llu gwrol a phenderfynol o yru yr aflonyddwyr yr un ffordd ag y
daethant iryìa cheryg, tyweirch, a Uaid, ac felly fu. Baeddwyd
yr oll, a chlwyfwyd rhai yn yscrafn; a'r cyntaf ei droed fu yr iachaf

n y pryd hwnw. Dywedir i'r ymddiddan canlynol gymeryd
lle rhwng yr hen Farged, Clwtybont, a John Evans, cfreithiwr, tra

edd yn myned heibio '-i thý yn frysiog am Ga>'rnarfon. 'Wel,

wel, Sionyn bach, mae «ly Lr <'>t di yn fudr. ac yn hyll iawn,' ebai
• D 1 a dy gipio,' ebai yntau yn ddigofns, rran iryflymu

yn mlaen am Gaernarfon nertli y camau. Ond ftìdd bynag, ni



therfynodd y cweryl yu y fan yna ; anfonwyd gwr gydag awdur-
dod cyfreitMol i fyny o Gaernarfon i ddal y troseddwyr, a daliwyd

rhai, sef Dafydd Ellis, Minffordd ; Richard Jones, Rhydfaclog ; a

Ffoulk Evans, Celyu ; a dygwyd hwy i'r carchar i Gaernarfou, lle y
buont hyd flwyddyn y Jubili. Diaugodd rhai eraill ar íîo, ac yu eu

mysg yr oedd Ellis Erans a William Evaus, Gelyn. Ehoddwyd
desgrifiad ohonyut niewn newyddiadur, yn nghyda gorchyuiyn i'w

dal ; a chlywais i Ellis Erans, tra yn cerdded ar heol iui o drefydd

y Deheudir (Abertawe y uiae yn yuiddaugos oedd y dref), gyfarfod

â gr o ymddangosiad boneddigaidd ar ei farch, yr hwn a alwodd

amo wrth ei enw. ' Hei ! Ellis Evans,' nieddai. ' Holo !

' meddai

Ellis Evaus, gan droi ato, a dywedyd, * Xis gwu pwy ydych." • Xa
wyddoch, ruae'n debyg,' ebai y boneddwr, ' ond uii wn i pwy ydych
chwi, canys gwelais ddesgrifiad ohonoch, a gorchymyn i'ch dal,

niewu newyddiadur ; ond dynia i chwi wers i beidio ateb i'ch enw
os gelwir arnoch eto,' ac yuiaith ag ef i'w daith. Dywedir fod heu

wraig Hafodoleu hefyd wedi cyuieryd rhan yu y cweryl hwn, á'i

bod wedi dianc gan ofn i ymguddio i ryw hen gwpwrdd, lle y bu

am ddeuddydd ueu dri yu cael ei phorthi gan rywun, fel Elias gynt

gan y cigfraiu. Dywedir hefyd fod Sian Williams, y Garnedd,

gwraig Ellis Evans, wedi ffoi i ymguddio i ryw ogof yn agOfii'r

Marchlyn, lle y bu am ddiwrnod neu ddau. Dywed rhai fod y
Parch. R. Ellis yn faban bach gyda'i fam y pryd hwnw yn yr ogof

;

oud dywed eraill, oddiar awdurdod uwch, mi dybiaf, ei fod ef yn
cael ei warchod yr adeg hono gan ei daid a'i nain yn y Ceunant,

Llanberis."

Y mae sicrwydd, erbyu hyn, nad oedd Sian Williams na'i baban,

gwrthddrych y cotìant hwn, ddim yn mhlith y rhai aethant hyd at

y Marchlyn, ac nad aeth neb yno i ogof mewu ffoedigaeth. Yr
oedd Sian Williams, y pryd hwn, gyda'i baban tri mis oed yu ei

breichiau, yn cychwyn o'r Ceunant, Llanberis, i hebr^mg ei phriod,

Elüs Evans, dros y Pass ar ei ffoedigaeth i Merthyr Tydtìl. Nid

oedd ffordd, nac yn wir im llwybr sathredig ac amlwg drwy y lle

yr adeg hono. Heblaw hyuy, yr oedd wedi gwlawio ues yr oedd

yr afon wedi goiiifo ei glanau, a chydag anhawsder rnawr y gallodd

Ellis Evans ei chynorthwyo hi a'i baban i groesi tua'r lle y mae
Pout y Gromlech yn bresenol. Daeth yr adeg i ymadael á'u gilydd,

a rhoddodd Ellis Evans i'w wraig yn unioii hauer yr arian oedd

ganddo yn cyciiwyn i'w daith, sef haner ginì. Dychwelodd liithau

a'i baban i gyfeiriad y Ceimant ; ond rhaid oedd croesi yr afou, ac

yr oecìd hyuy yn auhawdd, gan nad oedd modd gau y llifeiriant

gadwy saru oedd yaoa Tynodcl ei hesgidiau oddiaru ei thraed, a

tharlodd hwy drosodd o'i blaen, a cherddodd drwodd yn ddyogel.



6

Ond erbyn cyrhaedd y làn arall, cafodd fod ini o'i hesgidiau wedi
myned gyda'r llif , a'r haner gini wedi ei cholli yn y fargen. Felly

dychwelodd hi a'i baban i'r Ceunant gydag un esgid am ei throed,

ac heb ddim arian yn ei phoced at ddechreu ymladd â'r byd yn yr
adeg gyfyng hon arni.

Tra y mae y gwladwyr diniwed, ond dewrgalon hyn, yn ymladd
am en liawliau ac yn ymdrechu yn erbyn traha a thrachwant y
tir-feddiannwyr, ac yn ymddangos yn enill nerth ac yn gorchfygu,

y mae y boneddigion o'r tucefn iddynt yn llwyddo i gael deddf gan

y Llywodraeth i gau i mewn y commons hyn, a'u rlianu yn ol y
gellid cytuno am danynt rhwng yr amrywiol etifeddiaethau oedd
yn terfynu arnynt. Vn 1809 y daeth yr Enclosures Act i rym,pryd
yr anfonwyd dau Ddirprwywr i lawr i ranu y commons ac ibender-

fynu y terfynau. Y mae sylw Mr. Ellis ei hun mewn blynyddoedd

diweddarach am y Ddeddf hon yn dangos fel yr oedd adroddiad

yr hen bobl am y camwri a'r gorthrwm wedi cynhyrfu ei yspryd,

pan y dywed " fod yr Act hon y fwyaf gorthrymus ac annheg a

basiwyd erioed."

Yn nghanol y cynhyríìadau hyn y cafodd ei fagu, ac yr oedd
clywed yr hanes gan ei rieni a'r cymydogion yn rhwym o fod yn
feithriniad i'r annibyniaeth meddwl a'r cariad angerddol at ryddid

oedd mor amlwg yn ei nodweddu ar hyd ei oes. Gyda llaw, pa
bryd, tybed, y gellir disgwyl cyfiawnder i gael ei le gyda'r meddiant
annheg hwn ar y tiroedd hyn, a llawer o'u cyffelyb drwy ein

teyrnas? Y maeyn bryd, bellach, i rywun gymeryd y mater i fyny,

a chael returns o holl diroedd y deyrnas, gyda phob manylion yn
nghylch y modd y daeth eu perchenogion i feddiant ohonynt ar y
cyntaf, er cael gweled pa faint ohonynt a ddeil oleuni cyfiawnder y
bedwar ganrif ar bymtheg er sicrhau eu perchenogaeth.
V mae a fyno neillduolion yr arweinwyT crefyddol y dygwydef i

fyny dan eu harolygiaeth â'r neillduolrwydd dull a'r delweddiad
meddwl oedd mor nodweddiadol ohono ef ar hyd ei oes. Cafodd
bob cymhorth i fod fel efe ei hun, ac nid i efelychu neb arall, gan
yr arbenigrwydd hwn oedd yn perthyn i'r rhai ydygid efifyny
wrth eu traed. Fr oedd yn yr Fsgoldy ac yn sir Gaernarfon gewri
yn y dyddiau hyny, a chewri oeddynt yn gallu fforddio cadw eu

hunaniaeth gwreiddiolanaturiol, acetoyngaüuymgolli mewn cyd-
weithrediad erllwyddianl achos íesu Grist. Yr oedd cael nodded ac

amddifFyniad, yn gystal a bod yn ddiagybl i rai o nôd a gwreiddiol-
der Etoberl Roberts, Blaenycae; John Ffoulfc, Maesydref ; a Robert
Erans, y Celyn, a'u cyffelyb yn yr Fagoldy, yn betò na cheir
mohono ond unwaith mewn oesau, ac yr oedd cael bod dan aden
_ _ dfawr enwogion o safle John Jonee, Talysarn ; James Ilughes,
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cydweitírwyr yn sir Gaernarfon, yn gaffaeliad o'r fath werthíawr-

ocaf i ddyn ieuanc o feddwl pur a phenderfynol, ac o yspiyd

ymroddedig fel y mae yn anilwg ydoedd Mr. Ellis yr adeg hon.

Cafodd eraill yr un manteision lleol a sirol ag a gafodd yntau ; ond

o ddiffyg rhywbeth, ni ddaeth pob un a fu yn agored i*r dylanwadau
iachusol hyn i fanteisio arnynt fel eu gilydd. Pa fodd Dynag, yr

oedd y gallu, y ddawn, a'r ymadroddiad ganddo ef ; ac oblegid

hyny, gwnaeth iawn-ddefnydd o bob dylanwad i gymhwyso ei hun
fwy-fwy ar gyfer gwaith niawr ei oes o bregethu Ie.-u Grist i

bechaduriaid. Dysgodd ei athrylith ef i gymeryd iddo ei hun
fauteision y fagwraeth grefyddol hon a gafodd heb golli ei hunan-

iaeth, a'r naturiolder dull ac ysgogiad a berthynai iddo. Cadwodd
ei grefydd aralwg ef rhag ymfalchio yn y gallu a rodded iddo, a'r

nodded a'r cysgod a gafodd gan y tadau oeddynt moi feithriniol o'r

ddawn i bregethwi yr oeddynt mor graff i*w hadnabod yn y dynion

ieuainc a fegid yn eu plith. Bu ei synwyr da yn ddyogelweh iddo,

ei wybodaeth ëang yn gymhwysdei, a'i giefydd yn goron o

ogoniant ar y cwbl, a barai fod yr holl ddylanwadaa hyn yn

eydweithio i*w lwyddiant yn y cylch o ddefnyddioldeb yi oedd

Uuw yn amlwg wedi ei fwiiadn idda

PENNOD II.

O'l ENEDIGAETH HYD EI YMUNIAD A CHREFYDD.

Achau a hynodion ei rieni—Ei enedigaeth—Ei aro-siad gyda'i daid

a'i nain— Cymeriad y ddau—Ei fynediad yn ol at ei rieni—
Cyfynyder eu hamyylehiadau—Myned i'r Chicarel—Dtwygiad

crefyddol a'i ddylanicad ar y plaat— Troi a.llan yn armuwiol—

Chwarter o y«jol—Caelblas ar ddarllen—Myned i wrando a.t yr

Annibymcyr—Myned i iceithio i Chicard Caebraichycafn— Cael

ei aricain i ffieiddio Annibyniaeth ac i yaru Methndi-stiaeth—

Hehpition a dylanicad yr arosiadyn Chicarel y Ca.e— Yn cael ei

feddiannu gan y-styriaethau o ddifrificch— Yn dechreu gicedd'io

—Syrthio i gyfeillach Elli-s Foulhe-s—JSanes a nodweddau y
cyfaill hicn— Gadael Chicarel y Cae, a chael gicaith yn Chicarel

Dinoricig—TraUod am ei gyfiwr—Myned i'r Seiat am y tro

cyntaf—Ei dderbyniad yn gyflawn aelod—Ei ddarlun ef ohono

ei hun.

Yn nechreu yr ymgais drweddaf a wnaeth lCr. Ellis i ysgrifenu

hanes ei fywyd, dywed:—"Rhoddais lawer cyuyg ar hyn; i ba beth

nis gwn: ond gwnaf mi cynyg eto." Y cwbl amcenir genym yn yr

hanes hwn ydyw casglu y ffeithiau a'r sylwadau o 'i eiddo yn yr
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amrywioi adroddiadau, a'u corphori yn nghyd i wneyd yr hanes
cyîiawnaf ganddo ef am dano ei lmn.

y "Robert Ellis ydyw t'y enw, ond yn ol enw fy nliad, Robert Ellis

Evans. Mab ydoedd Ellis Evans, fy nhad, i Evan Sion Ffowc a

Margaret Etowland, Oelyniaaf, Llanddeiniolen. Yr oedd fy nhaid

yn t'ab i Sion Ffowc, y gwehydd, o'r un lle, a fy nain, Margaret
Howland, yn ferch i Rowland Owen, Brynderw, a Choch-hir yn
niwedd ei oea Fel y mae i bob teulu ryw linellau arhenig yn eu

cymeriad, a'r llinellau hyny yn dilyn o dad i fab, felly y mae i

deulu y Gelyn eu hynodrwydd. Tylwytli o bobl blaen, cywir,

diweniaeth, dilol, diymffrost, gelynion calon i bob ffuantrwydd,

gair byr, a hwnw lieb fod bob amser yn fwyn, rhywbeth yn ddu a

chwta, ac yn tynu at fod yn anhyblyg, oedd y teulu hwn, yn ol fel

y rydnabyddid hwy yn eu hoea Wrth feddwl am danynt ruewn

blynyddoedd dilynol, a sylwi ar eu rhagoriaethau a'u diffygion, yr

wyf yn cael fy arwain i edrych arnynt, yn nghanol eu holl ragor-

iaethau, yn ddiffygiol yn yr hyn sydd anhebgorol werthfawr fel

eymhwysder i fagu plant, am y tueddai fod gormod o bellder

rhyngddynt—y tad yn ormod o feistr, ahyny yn meithrin yn y
plant fwy o ofn gwasaidd nag o hyfdra mabaidd. Mae prif

hynodion teuluaidd y taid weithiau yn colli yn y mab, ond yn

dyfod i'r golwg yn eu holl rym drachefn yn yr yr.
i1 Fy mam oedd Jane Willianis, merch William Morrifl ac Elspath

Michael, Ceunant, Llanberis. Yr oeddhi yn hollol wahanol o ran

tymher ac ysprydiaeth i fy nhad. Tueddai i fod yn wyllt ei

thymher, yn meddu bywiogrwydd a phenderfyniad yspryd. Y'r

oedd wedi ei throi i'r byd fel yr asen wyllt, ond meddai synwyr
jiaturiol o'r fatli gryfaf, ac edrychid tuag ati yn ei hardal fel

cyfuniad o nertli, gwroldeb, a rhagoriaeth doethineb. O'r ddau
deulu hyn y'm hanwyd, ond rhywfodd, collais hynodion y naill a'r

llall. Vr wyf yn hynaf o wyth o blant, ac y mae i mi bedwar o

frodyr a thair o chwiorydd.
" Fe'm ganed yn Oelynisaf, Llanddeiniolen, ar y 12fed dydd o

Ragfyr, LS08, ac fem bedyddiwyd gan ryw offeiriad yn Eglwys

Blwyfol Uanddeiniolen. Tnag adeg fy ngenedigaeth, darfu i'm

rhieni adeiladu t ar y common yn Ngwaen Gynh, a'i alw y
Gamedd, tua thri chwarter milldir o bellder o'r Celyniaaf, ac yr
ydym, yn y bennod flaenorol, wedi manylu ar yr anliawsderau a

sant yn y gwaith. Pan yn ddwy flwydd oed, cymerodd fy

nhaid a fy nain ti atynt i'r CSelymflaf, ac yno y im'm oefl yr oeddwn
- ;ith mlwydd oed. SflO r cywir a plilaen ydoedd fy idiaid, a

hollol glir oddiwrth bòb cymhendod. Yr oedd yn hoff o'r ddioíl, ac

vn i:_ 'r hen Btamp. Elai i'r Llan bob 8uL a gofalai
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fyiied yno yn ddigon buan, er niwyn cael rhan o'r ymgom o dan yr

hen goeden ywen o flaen drws yr Eglwys, lle y byddai yr hen

frawdoliaeth Eglwysaidd yn cyfarfod, os byddai yr liin yn caniatau,

i drin helynt y byd a'r amseroedd, pawb a phobpeth yn ei dro.

Tybiai y frawdoliaeth hon, a fy nhaid, wrth gwrs, yr un modd, nad

oedd y Pengryniaid oedd y piyd hwn yn dechreu aflonyddu yr

ardaloedd a'u hen arferion difyrus, ond sismaticiaid melldigedig a

rhagrithiol ; ac edrychai fy nhaid yn bur ddirmygus ar ìyw gwt o

gapel bychan oedd newydd ei godi yn lled agos i'r Celyn, Yr Ysgoldy.

" Yr oedd fy nain,OT tu arall, yn hen wraig ddarllengar a meddyl-

gar. Dechreuodd yn gynar wrando ar y Methodistiaid ; ac yn fuan

ar ol sefydlu eglwys yn yr Ysgoldy, ymmiodd à'r ychydig gyfeill-

ion yno. Yr oedd fy nhaid yn ddigon boddlawn iddi i fyned yno i

wrando, ond yn ei fyw nis gallai ddirnad beth oedd amcan y cyfar-

fod eglwysig. Y'r oedd yn niethu gwneyd dim o hwnw. Cofus

genyf ei glywed yn dyweyd wrth fy nain unwaith niewn tymher

chwerw, ' Ti gei ddarllen, a gweddio, a chanu yn y fan yma (y t),

a pha beth arall ar wyneb y ddaear sydd arnat eisiau.' Ond glynu
yn ei phroffes wnaeth fy nain. Darfu i'w chynghorion a'i haddysg-

iadau adael argraff dda ar fy rneddwl am hir aniser. Cefais

fagwraeth dyner, a dichon ormod o foethau, gan fy nhaid a fy naiu.

Y'r un pryd, cychwyn sâl i mi fu hyn, am y gwnaeth y gormod
moethau a'r gordynerwch fwy o ddrwg nag o dda i mi. Bid afo,

rhai sâl i fagu plant ydyw taid a nain. Eto, parodd i'r hyffordd-

iant crefyddol' a gefais, yn enwedig gan fy nain, fod amaf ofn

pechu yn erbyn Duw er pan ydwyf yn gallu cofio clini.

'• Ar ol marw fy nhaid, pan oeddwn tua saith mlwydd oed, symud-
ais o'r Celyn isaf at fy rhieni i'r Garnedd. Y'r oedd fy nhad yn
ddyn crefyddol, ac wedi ymimo á'r eglwys Fethodistaidd yn yr

Y^sgoldy, ond fy mam y piyd hwnw oedd ddigrefydd ; ond darfu

iddi hithau ildio yn mhen blynyddoedd, a bu yn ffyddlawn ac yn
ymroddedig i'r achos goreu yn yr Y'sgoldy a Chefnywaen, hyd ei

marwolaeth yn y fiwyddyn 1874. Y'r oedd fy rhieni y prycì hwn
yn llawn helbul, yn magu y plant, yn cau y tyddyn, ac yn ceisio

trin ei lanerchau. Profent yr adeg hono beth oedd prinder pob-
peth, prinder arian, prinder dillad, a phrinder bwyd ; a bu raid i

minau gymeryd fy rhan o'r bliirfyd, ac mor fawr oedd y cyfnewidiad
arnaf o lawtider y Celyn i brinder y Garnedd. Ond nid oedd helbul

fy rliieni ond peth yr oedd cannoedd yn yr ardaloedd hyn yn ei

brofi y blynyddoedd yma a'r rhai dilynol
; gwario yr holl enill a

wnaent yn y chwarel, a rhagor yn aml, i adeiladu t, cau tyddyn
o'r mynydd, a llafmio yn ddybryd, yn hwyr ac yn foreu, i barotoi

hwnw yn lle i gadw dwy neu dair o wartheg ; ac felly digwyddodd
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lawer gwaith gweithio yr einioes allan cyn gorphen y dasg, a'r

boneddigion o'r diwedd yn meddiannu y cwbL Yn fy marn i, nid

oedd meddianniad y Fâenol o'r tiroedd hyn ond lladrad, er ei fod

yn cael ei wneyd o dan nawdd yr Eadosures Act, sydd hollol

annheg, afresymol, anonest, o ran egwyddor ac ymarferiad. Mae
bam i fod am hyn.

" Yn raddol, pa fodd bynag, gwellhaodd amgylchiadau fy rhieni, a

daeth haul ar fryn. Pan yn wyth mlwydd oed, dechreuais fyned

gyda'ru tad i'r chwarel, ond nid yn gwbl gyson nes yr oeddwn yn ddeu-

ddeg oed. Tua naw mlwydd oed oeddwn, mi debygaf, pan ycymerodd
yr adfywiad crefyddol grymus hwnw le, a adnabyddir wrth yr enw
' Diwygiad mawr Beddgelert,' am mai yn Meddgelert y dechreuodd,

ac yno hefyd y dywedir y bu fwyaf nerthol. Yr oedd yr adfywiad

hwn yn effeithio yn rymus iawn ar blant, ac felly yr oeddwn inau

yn un o ' blant y diwygiad ;

' ond fel yr oerodd y Diwygiad, fe

gollodd y dylanwad oddiarnaf fì, fel oddiar lawer, yn llwyr, ac

erbyn cyrhaedd deuddeng mlwydd oed yr oeddwn yn fachgen mor
annuwiol a digrefydd a nemawr i fachgeu yn yr holl ardal. Rhyw
fachgen diofal oeddwn, ac eto yn llawn o ryw ferw parhaus. Un
annyben oeddwn yn dysgu, ac annyben yn deall pobpeth. Yr

oeddwn yn llawn awydd i fod yn ben y gamp fel bechgyn eraill,

ond yu rhy lwfr o yspryd, yn rhy lwfr hyd yn nod i ollwng ergyd

o wn, nac i fyned dros fy mhen i'r dwfr wrth ymdroclú. Llinell

ddofn yn fy nghymeriad ar hyd fy oes fu llicfrdra, a thrugaredd

fawr i mi fu hyny.

"Pan yn bedair blwydd ar ddeg oed, cefais chwarter o ysgol

ddyddiol gyda hen athraw o'r enw Hugh Lloyd, lle y cefais

gychwyn ar ddyBgu y.sgrifenu. Nid oedd yn y Garnedd, fy

nghartref, y pryd yma yr un llyfr ond y Beibl ac Esboniad Samuel

I Clarke. Yn fuan, pa fodd bynag, dechreuaifi sylwi ar lyfrau, a

chyn bod ýn ddeonaw mlwydd oed, yr oedd genyf ryw dri neu

bedwar o lyfrau yn fy meddiant fy hun, a benthyciwn gyuifer ag

y cawn afael arnyut, llyfrau hanesyddol fyddent gan mwj-af . Yr

oeddwn hetyd yn ddarllenydd diwyd ar hanesiaeth Ysgrythyrol.

Rywbryd, pan tuag un neu ddwy Owydd ar bymtheg oed, arferwn

wrando ar yr Annibynwyr yn nghapel Hbenezer, a hyny oherwydd
mai yno y diegynai y Uuawe pobl ieuainc, gwylltíon, yr ymdrown
fwyaf yn en m i Idwn y pryd yma yn fachgen ieuanc caled,

1] ddiofn Duw, adibnch i*w ddydd a"i bobl. Bu cyfeillachu

it'r Leuenctyd a arferent fynychu y lle hwnw yn felldith ofnadwy i

mi. IV buaswn feddwl mwygwrol, bua.>wn yn gampwr mewn
innuwioldeb. Melldith ofnad\\w i blant ydyw bod eu rhieni

yn eu gollwng yn rhydd ar y Sabboth i fyned lle y mynont. Cefaû
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brawf poenus o hyn yn fy hanes fy hun. Yn nghanol y caledrwydd,
yr anystyriaetli a'r annghrefydd i gyd, yr oedd cydwybod genyf , a

byddai gan hono rywbeth i*w ddyweyd pan gaffai gyfìeusdra.

"Tua'r flwyddyn 1826, a rni yn ddeunaw nilwydd oed, aethiun i

weithio i chwarel Caebraichycafn, yn ochr Bethesda i Waen Gynti,

lle oedd oddeutu tair milldir o'r Garnedd. Aethiun i letya i Dai'r

Mynydd. Yr oedd yr hen r a'r hen wraig yr aroswn dan eu
cronglwyd yn aelodau gyda'r Annibynwyr. Yr oedd rhywbeth yn
grefyddol iawn hefyd yn yr hen r, ond lled ganolig yn yr ystyr

yrna oedd yr hen wraig. Perthynai i'r teulu hefyd ddwy ferch,

rnab-yn-nghyfraith, a thri neu bedwar o letywyr. Yr oeddym yn
deulu digon digrefydd, a byddai yr yrnddiddaniou teuluaìdd yn
gyffredin yn rhywbeth gwaeth na diles. Yr oedd y teidu oll yn
dwyn cryn sel droa Annibyniaeth, ac yn elynion calon i Fethodist-

iaeth. Byddai pobpeth Methodistaidd yn anghynieradwy ganddynt.

Yr oedd yn ddiareb yn y teulu os byddai rhywun gwaeth na'i

gilydd, ' Yr oedd yn eithaf Methodist.' Parodd eu hymddiddanion
cableddus i nii ffieiddio yr Annibynwyr a phobpeth a berthynai

iddynt yr adeg hono, a bu'm yn bur hir heb ymgymodi. Parodd

hyn i nii ddychwelyd yn ol i wrando y Methodsitiaid. Arosaifi i

weithio yn Chwarel y Cae tua dwy flynedd, gan letya yn y teulu

hwn yr holl amser. Bu y ddwy flynedd hyn yn dymhor hollol

ddigrefydd ac annuwiol arnaf, yn fwy felly nag un adeg ar fy oes

;

eto, nis gallwn yn fy myw ymroddii bechod fel rhai o'm cyfoedion.

Rhyw unwaith y darfu i mi feddwi, a hyny yn nhafamdy Tan-y-

dderwen, rhwng Tynymaes a Bethesda, yr hwn oedd yn gyrchfan

chwarelwyr y Cae yr adeg yma. Yr oedd yn rhy dda genyf arian

i*w rhoddi am ddiodydd meddwol. Xis gallwn fod yn dcbigon hyf

i ' redeg i ferched,' fel y dywedir. Bu'm yn gryn regwr imwaith.

Darfu i mi im tro ollwng cawod o regfeydd am ben rhyw ddyn yn

y chwarel am rywbeth. Yr oedd y dyn yn Gristion diniwed. Ar
ol i'r ffit wyllt fyned trosodd, daeth y dyn ataf , a dywedodd wrthyf

yn bur ddifrifol am fy ymddygiad ffol, gan apelio at fy nghydwy-
bod. Ond y parch a gafodd am ei rybudd caredig oedd cael ei regi

drachefn, a diau iddo feddwl y buasai yn well ei f<^d wedi tewi.

Cafodd ei rybudd y fath argraff ar fy meddwl fel nad wyf yn cofìo

i mi regi byth ar ol hyny."

Yn mis Gorphenaf , 1827, ysgrifena mewn dyddlyfr :
" Dyma y

mis cyntaf i mi i dalu am fy rnwyd. Yr vryî yn y Cae g^'da W.
Dafydd. Derbyniais y mis hwn £2 3s. Oc. ;" a blw^-ddyn a haner yn
flaenorol, yn inhlith pethau eraill, dywed, " Myned adref am ddeu-

ddeg o'r gloch, ac id E. J., y gwehydd, at y cwmni llawen. Ysmocio
yno nes myned yn sál iawn. I'r Celyn at fy nain. Yr oeddwn }-n
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sâl. Yr oeddwn y pryd hwn yii hollol lâu oddiwrth bob teimlad

Cristionogol." Ar gyfer diwrnod arall tua'r un adeg, cawn yn ei

ddyddlyfr, Chwef. 8fed, 1826: " Ysgrifenu llyfr cynghorion John y
Sfftol." Vn y ilwyddyn L827, ysgrifena: "Y cyfarfod chwech-
wytlmosol cyntaf y bum ynddo, a gynnaliwyd yn yr Ysgoldy. Yr

oedd yno luaws o bobl, a chwyno mawr oherwydd gwylltineb yr

ieuenctyd ; ac yn herwydd bod balchder, anlladrwydd, a meddwdod
yn bechodau penuchel iawn. Goíìd medclwl fod bechgyn o dcleg i

bymtheg oecl yn heiclio i'r tafarndai. Dywedodd Robert Roberts ei

fod yn coíìo y gwaith (Chwarel Dinorwig) am fwy na deng
mlynedd heb na ll na rheg i'w glywed gan neb o'i mewn ; ond
nid felly yn awr."

" Yn yr adeg wyllt hon arnaf, byddai rhyw ystyriaethau difrifol

yn galw heibio y meddwl yn awr a phrycl arall. Mewn acleg yr

oedd llawer iawn o ddamweiniau angeuol yn cymeryd lle yn y
chwarel, llanwyd fy medclwl â'r fath fraw, fel y meiddiais geisio

gweddío. Byddwn ya arfer dyicedyd fy mhader bob amser, ond
yn awr ceisiais ei wedd'io. Awn drosto fwy nag unwaith, gan
geisio gwthio fy enaid i mewn i'w erfyniadau. Oncl rhyw
noswaith, mi goliaf yn clda am dani, yr aethuni dros ei erchwyn i

geisio rhoddi rhyw ddarn ato. Dechreuais wranclo gyda mwy o

ddyfalwch y pryd hwn, a dilyn yr Ysgol Sabbothol gyda mwy o

gysondeb. Syrthiais i gyfeillach Ellis Foulkes, yr hwn oedd o

duedd niwy difrifol na mi ; a bu yr undeb cyfeillgar, yr ymddi-
ddanion crefyddol a fu rhyngom, o feudith annhraethadwy i mi.

Glynodd fy enaid wrth y cyfaill hwn fel y glynodd yr eiddo

Jonathan wrth Dafydd. Yr oedcl Ellis Foulkes yn ieuengach na
mi o fwy na thair blynedd. Yr oedcl yn ddyn ieuanc call,

meddylgar, a gwyliadwrus. Njd oedd genym neb arall o gyffelyb

feddwl i ymrwbio ynddynt. Ciliem ni ein dau oddiwrth bob
bechgyn digrefydd, a chilient hwythau oddiwrthym ninau. Xid
oedd oncl ychydig iawn o fechgyn ieuainc crefycldol i'w cael yn yr
ardaloedd hyn ar y pryd, a'r ychydig hyny â phellder mawr
rhyngddynt a phobl ieuainc digrefydd.

" Ein prif bleser ein dau yr adeg hon ydoecld ymddiddanion
crefyddol, darllen, cyi'aríodydd crefyddol, son am bregethau, a
rhedeg yma ac acw i wrando pregethau. Xid oedd y llygredigaeth

oedd yn y byd drwy dnchwanl yn un brofedigaeth i ni, ac nid

oedd ein natur lygredig yn CAel un fantuis i'n blino. Ond cawsoni

lawer profiad chwenv ar ol liyn fod ' yr hen ddyn ' a'i chwantau
yn llawn a chryf ynom ni fel eraill. Vr oeddym ar y pryd yn

' ifiìrn. Broo yn r/iy ddmoiolJ
" Yr oedd gan EUÙ PooUcM un fantais neillduol arnai' h. Yr oedd
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efe yn naturiol yn ddyn ienanc penderfynol, fel mai unwaith y
penderfynai fÿWtieth yn ei feddwl. fe'i gweithiai allan trwy y tew
a'r teneu. Yr oeddwn inau yn anwadal, yn ansafadwy fel dwfr.

Pe buaswn mor benderfynol a'm cyfaill. nis gwn pa le y buaswn
erbyn hyn. Hî buaswn yn y gynffon, bid a fo. Tr ymollwng hwn
fu yn wendid ynwyf ar hyd fy oes. Gwnaeth fy nghalon ddrwg
a'r diafol ffl ohonof lawer eanwaith. Gwahaniaeth arall rhyngom
o natur bwysig ydoedd, tra y byddai Ellis bob amser yn bwyllog a

hunanfeddiannol, byddwn inau yn wastad yn sydyn a byrbwyll.

Cosliodd hyny i mi, druan, beth wmbreth o drallodau. Arferai Sion

Ffoulk, yr hen flaenor, ddyweyd am danaf fod ' Robert yn dueddol

iawn i fyned oddiar y rail (yr haiarn yn iaith y chwarelwyr). ond y
mae un gamp dda arno, y mae yn bur hawdd ei gael ar y rail yn ol.'

" Pan yn agos i ugain mlwydd oed, cefais. yn mhlith cannoedd
eraill, fy nhroi ymaith o chwarel Caebraichycafn. ac felly collais ar

unwaith y cymdeithion llygredig yr ochr hono i'r mynydd a fuont

mor niweidiol i mi yn flaenorol i hyn. Yr oedd cryn lawer o

gyfoedion yn Uetya yn yr im gymydogaeth, ac yr oeddym yn
llygrti llawer ar ein gilydd. fel y mae yn naturiol i bobl ieuainc

wneyd. Ond y pryd yma, fe'n chwalwyd gyda'r pedwar gwynt

—

rhai i bob man. Yr oedd y tro i mi, yr adeg hono. yn un profedig-

aethus. canys bu'm am dymhor yn methu a chael gwaith yn un
man. Tro bendithiol fu i mi er hyny. am y collais ar unwaith ac am
byth fy holl g^mideithion llygredig. Bu bod am dymhor heb

waith hefyd yn foddion i ddoti a sobri llawer ar fy meddwl. ac i

ddwyn fy sylw yn fw>- at grefydd a'i phethau. Tra y bu'm allan o

waith. cefais un mis o ägl yn Xghaernarfon, a gynheüd y pn*d
hyny mewn De a elwid Plas-mawr, g^'dag un or enw Mr. Daries

fel athraw : ond dysgwr sál oeddwn bob amser.
" Cyn hir, bu Mr. Griffith Ellis. gornchwyliwr chwarel Mr. Smith,

mor dirion a gadael i mi, trwy eiriolaeth fy nhad, gael gwaith yn
Chwarel Dinoi*wig. Gweithiwn yno mewn lle o'r enw ' Chwarel
Sion Morgan :' lle new^-dd ydoedd. Ond yr oedd y gweithwyr oll

y pryd hyny yn ddynion cwbl ddigrefydd, oddieithr un: a byddai

yr ymddiddanion yn amiuwiol, ac yn fynych yn gableddus. Eto,

er yr holl ddylanwadau anffafriol, yr oedd yi' argraffiadau crefyddol

yn dyfnhau yn fy meddwl. a gwrando pregethau, darllen, &cl, yn
dyfod fwy-fwy fy mhrif ddifyi-wch.

" Ymimodd fy nghyfaill a'm cefnder. Ellis Foulkes, á'r eglwys yn
nghapel yr Ysgoldy. Taflodd hyny fì i fwy o drallod nag o'r blaen,

ac yn mhen ychydig fisoedd ar ei ol yn y flwyddyn 182$, a mi yn
llanc ieuanc ugain mlwydd oed, troais inau fy wyneb i'r un man.
Mi gofiaf y seiat gyntaf am byth. Xos Lun cyntaf o"r mis oedd y
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noson hono, ac felly yr oedd oyfarfod gweddi cenhadol o flaen y
cyfarfod eglwysig. Yr oedd hyn yn Eantais nid bychan i'r gwan.

Dydd Llun mawr i mi oedd y dydd Llun hwnw. Diwrnod o bryder,

ofn, ac o weddîo. Aethum i'r capel y noson hono ar hyd Uwÿbr
anghyfanedd, a llawer gwaith y hu'm ar fy ngliniau yn ceisio

gweddîo. Ar ol y cyfarfod gweddi, arosais yn fy sét, ac yr oeddwn

yn crynu bob modfedd ohonof. Ond dyma y cyfeillion yn fy

ngweled ac yn fy ngalw gerbron, gan ddechreu fy holi. Nid oedd

genyf, pa fodd bynag, fawr i*w ddyweyd wrthynt y noson hono.

Coffa da am danynt hefyd, yr oeddynt yn bur dirion ac ymgeleddol

ohonof. Yr oedd ohonom y pryd liwnw rhyw bump neu chwech o

bobl ieuainc yn perthyn i'r eglwys yn yr Ysgoldy, ac yr oeddym yn

frodyr mewn gwirionedd. Yr oedd gwir grefydd yn beth pwysig

genym. Yr oeddym yn cadw yn glir â, ac yn mhell oddiwrth,

arferion y byd, a'n cyfoedion ieuainc annuwiol yn ein dirraygu o'r

herwydd, ac yn cilio oddiwrthym." Ni chadwyd ef yn hir yn yr

eglwya heb ei dderbyn yn gyflawn aelod, oblegid yn ei ddyddlyfr

am Mawrth 7fed. 18:29, ysgrifena : "Noa Sadwrn bwysig oedd hon

i mi. Seiat yn yr Ysgoldy ! Daniel Jones yno yn ei chadw.
Derbyniwyd fi i'r ordinhad. Dywedais fy mhrofiad fel y gallwn.

Yr oedd arnaf ofn mawr. Yn yr un seiat derbyniwyd hefyd Ellis

Foulkes, Daniel Pritchard, a Catherine Mathew." Am dranoeth,

yr 8fed, ychwanega :
" Daniel Jones yn cyfranu. Derbyniais y

Bacrament am y tro cyntaf. Braint fawr. Yr wyf yn ofni nas

gwelais yn mhellach na'r elfenau."

Dygir y bennod hon i derfyniad gyda'r desgrifiad ohono ei hunan
tua'r adeg hon, er y teimlwn ei fod yn mhell o fod yn deg a

chyfiawn tuag ato ei hunan, am fod gogwyddiad ei feddwl yn ngln
íìg ef yn bersonol yn wastad tua'r ochr anffafriol. Yr un pryd, ceir

yn y darlun rhyw adlewyrchiad o'r fel yr oedd ef yn ymddangos
iddo ei hunan yn ycyfnod gwir bwysig hwn yn ei hanes. "Nis
gallaf gael darlun gwell ohonof fy hun nag a ddywedir am Reuben,
1 Ansefydlog oeddit fel d^r, am hyny ni ragori.' Dim yn fawr,

dim yn wreiddiol ; arwyneboL byrbwyll, sydyn ; dim yn ddichell-

gar; gormod o dân, hawdd troi ; dim blas ar weniaeth
;
gwneis

lawer o addunedan. llawer o benderfyniadau. Pe cadwaswn at bob
penderfyniad ;t wnaethum, buaswn yn rhywbeth erbyn hyn.

Dechreuwn ar rywbetb yn boeth ulw heddyw, ond erbyn >-fory

byddwn wedi oeri Y mse t'y nhymher anwadal yn peri fy mod ar

hyd fy oea fel yplant ynchwareu aigl-denyn, o'r naill bared i'r

llall; felly Ûnau, o"r naill eithaf i'r llall. Y canlyniad ydyw,
nid oes dim wedi ei orchfygu, ni ragorir mewn dim. Creadur
amgylchiadau ydwyf yn hytrach na chreadur syniadau—y dymher
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yn llywio yn amlach na"r farn. Llong hwyliau i forio wrth y
gwynt ydwyf, yn hytrach na'r steamer, i fyned yn mlaen wrth

nerth ei pheiriant mewnol. Eto, y mae i'ru cymeriad inau ryw
fanteision. Wrth fod bob amser yn ofni y gwaethaf, byddaf ar hyd

fv oes yn cael fy siomi yr ochr oreu. Byddaf bob amser mewn
pryder, a'r rhan amlaf o lawer mewn prndd-der. Xis gall neb

feddwl yn îs ohonwyf nag y byddaf yn meddwl ohonwyf fy him.

Y mae yma uehelgais, ond heb ddim asgwm cefn, ac felly yn wan.

Mae sydynrwydd fy nhymher wedi rhoddi i mi lawer iawn o boen

erioed. Milwaith yr archollais fy hun â dywediad byrbwyll, ac yn

gystal a hyny âg ymddygiad byrbwyll. Osdigwydd i mi beri poen

i rywun arall, bydd deall hyny yn sicr o beri poen i minau. Gallaf

ddigio, ond nis gallaf ddal dig. Gwnaethum beth im diwrnod yr

oedd yn edifar iawn genyf fod wedi ei wneyd erbyn dranoeth, ond

tradwy y mae yn dda genyf nas gallaswn yn fy edifeirwch mo'i

ddadwneyd. Dyma fy helynt. Bob amser byddaf mewn rhyfel â

mi fy hun, ond byth yn gorchfygu. Ani na fuaswn wedi gweith-

redu wrth reol, yr wyf. er ffwdami ar hyd fy oes, heb weithredu i

nemawr bwrpaa Ansafadicy, ni ragori." Dengya hyn yn ddi-

ddadl na allasai neb ei drin yn fwy gerwin, os nad, yn wir, yn fwy

creiúawn, nag yr arferai fod tuag ato ei hun. Y mae y darlun hwn
ganddo ef ei hun, i'r rhai a*i hadnabyddent oreu yn ei fywyd, yn

sicr o gael edrych arno yn hollol gywir fel ei synìad ef am dano ei

hun, ond yn rhy dywyll, digalon, a phruddaidd i fod yn ddarlun

cywir ohono fel yr oedd ei gyfoedion a'i gydoeswyi yn ei weled ac

yn ei ddeall.

PENNOD HI.
O'l YMUNIAD A CHEEFTDD HYD DDECHREU PEEGETHT.

Dylanicadau ffafriol
î
'ic hcyddiayit crefyddol—JEüis Foulhes ac yntau

yn parotoi ar gyfer byicyd o ddefnyddiuldeb— Yr addoîiad teulu-

aidd—Myned i"r ysgol i Wrexham—Eihaneê ai deimlad.au tra

yn yr ysgoì—Myned dr ysgol i Lerpicl igei-no gicaith —Dychicelyd

adref yn siomedig—Aicydd myned yn genhadicr•—Meithriniad

yr aicydd—Ail-ymafìyd yn ei icaith yn y chicarel—Y' ddanucain

a'ihejfeithiau arno—Marwoìaeth ei dad—Hyny ynperi ì
'r cucydd

cenhadol fariceiddio— Yr aicydd drachefn yn adfyicio— Yttyth-

yrau yn y 'Drysorfa'—Rhoddi ifyny y bicriad—Meddwl dechreu

pregethu—Elli-s FouOces ac yntau. yn hysbysu eu bicriad i"r hla.en-

oriaid—Y dd/.cy bregeth gyntaf—Crynodeb ohonynt.

Yr ydym yn cael i'n gwrthddrych fod yn dra ffodus yn yr adeg yn
gystal ag yn y man yr ymunodd â chrefydd, oblegid cafodd nifer o
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gyfeillion ieuaine o gyffelýb feddwl difrifol a chrefyddol, a chafbdd

yn yr un llo nifer o henafgwyr oeddynt gewri mewn crefydd yr

adeg hon yn BÎr Gaernarfon. gan y rhai y cafodd ef a'i gyd-ieuenetyd

yr addysg oreu a'r feithriniaeth fwyaf gwerthfawr. Cawsant en

dwyn i fyny o dan gysgod eu hadenydd, ac ar yr un pryd eu dysgn

ganddynt i lwyr-ymgysegriad i waith crefydd fel amcan uchaf

bywyd. Yr oedd yr hen bobl dda hyn yn feithrinwyr diail. a'r

dynion ieuainc yn tyfu i fyny yn gedrwydd cryfÌ07i o dan eu

harolygiaeth. Ond y ddau gefnder, Elli? Foultea a Robert Ellis,

oeddynt y ddau a mwyaf o arwyddion amlwg arnynt i lanw cylch

pwysig yn ngwinllan eu Harglwydd. Ymddengys fod y ddau wedi

ymgolli me\vn crefydd 0*r dechreu, ac wedi ymaflyd o ddifrif yn ei

gwaith ar anwaith. Fel hyn yr ysgrifena Mr. Ellis am yr adeg

hon:—"Yr oedd ein meddyliau ar y pryd yn ddifrifol iawn, a

dylanwad pethau crefyddol ar ein teimladau yn ddwys. Rhedeg i

bob man i wrando pregethau fyrldai ein prif hoffder. Yr oedd

ychydig wyr ieuainc eraill yn perthyn i eglwys Ysgoldy o gyffelýb

feddwl. Yr oeddym, mevni gwirionedd, yn cydffurfio â gorchymyn

yr Apoetol Paul i Timotheus, ' Chwantau ieuenctyd, ffo oddi-

wrthynt, a dilyn gyfìawnder, ffydd, cariad, tangnefedd, gyda'r rhai

sydd yn galw ar yr Arglwydd o galon bur.' Dyna'r fath rai oeddym

ninau y pryd yma. Cefais i ac Ellis Foulkes. fel dynion ieuainc.

bob ehwareu teg gan hen flaenoriaid Ysgoldy i ddyfod rhagom.

Rhoddent ni yn y tresi, ac ni roddent arnom i dynu yn rhy galed.

Cmcrhorent a dysgent ni fel eu plant. Yr oedd fy nghefnder o

nodwedd fwy gochelgar, ac yn fwy hen ffasiwn na mi, ac felly yn

pasio yn well gyda'r hen bobl. Yr oeddwn inau drachefn o

dymer sydyn, yn anwyliadwrus a byrbwyll, a chostiodd hyny i mi

beth mawr o ofìdiau. Canwaith y rhoddais fy ' nhroed ynddi.'

Ond wrth archolli teimladau eraill, archollwn lawer mwy ar fy

nheimladau fy hun. Costiodd byrbwylldra i mi golli llawer o

gyagiL
1 Gwnes addunedau fil,

I gadw'r llwybr cul,

Ond methu'r wyf .'

"

Nid ydyw yn rhoddi i ni lawer o fanylion ei hanes yn y tymhor
hwn, ond ymdâ vr adeg wedi ei threulio mewn parotoad

i waith mewn darllei] ae astndio, mewn ymchwiliad dibaid am
addyag, ae mewn ymrysonfa gal<-d äg yapryd ac awyddfryd
cenhadol. Treuliai ei noeweithisn naill ai yn y capel neu gartref

Lryd;t'i lyfr, a byddai ef*' a'i gefnäer, Ellifl Foulkeí, yn treulio

llawer iawn o amser y pryd yma i gyd-ddarllen a ehydffyrio, gan
awchlymu eu meddyliau yn y gwirioneddau a fyddont dan sylw
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ag ymddiddanion, os nad hefyd raddau o ddadleuaeth yn eu cylch.

Fel hyu, darfu iddyut ystorio y meddwl i fyny â gwybodaeth
werthfawr, ac arferyd eu hunain i gwrs o astudiaeth a disgyblaeth

a fu yn anmhrisiadwy iddynt yn eu hoea o ddefnyddioldeb ar ol

hyny. Dywed mai un o'rtasgau anhawddaf oll a brofodd yn ngln
â gwaith crefydd oedd dechreu ymaíiyd yn yr addoliad teuluaidd.
" Yr oedd fy nhad wedi fy nghyinhell at hyn droion, a minau yn
gwrthod, a mawr oedd fy mlinder o'r herwydd. Ond un boreu
gwaith, tra yr oedd fy rhieni heh gyfodi, a minau yn cael y gegin

yn y t i mi fy hun, mentrais, deued a ddelo ; darllenais bennod o'r

Beibl a gweddiais yn uchel, a chefais yr un cyfle i wneyd hyny am
ddau foreu drachefn, a gorchfygais. Bu hyn pan oeddwn newydd
ddyfod at grerydd."

Yn y flwyddyn 1832 ni a'i cawn yn gadael y chwarel i fyned i'r

ysgol i Wreiham, at y diweddar Barch. John Hughes, Lherpool,

a'i amcan, medd ef, " oedd ceisio dysgu Saesoneg, er ceisio cym-
hwyso fy hun at fod yn genhadwr ' yn eno dyn.' Bu'm yno am
yspaid pum' mis. Dyna hyny o yagol ddyddiol reolaidd a gefais. Yr
oeddwn wedi nieddwl y dyagwn yr ' iaith fain ' mewn rhyw haner

blwyddyn. Ond och fi ! ymaeheb ei dyagu genyf eto, ac heb ei

dysgu byth y bydd bellach. Deallais yn lled fuan, er ymdrechuyn
hwyr ac yn foreu, mai dyagwr annyben oeddwn." V mae yn

amlwg fod ei feddwl mewn trafferth galed âg efe ei hunan, hyd yn
nôd yn y misoedd hyn o ymofyniad ani wybodaeth. Ceir ganddo
yn ei ddyddlyfrau amryw grybwylliadau a ddangoaant mor galed y
dtüsgyblaeth grefyddol y ceiaiai ddaroetwng ei feddwl a'i galon

iddi yn yr adeg gymharol ieiianc hon ar ei oe> grefyddol. Rhaid
boddloni yn unig ar ryw dair o engreifftiau.

Y mae yn gosod eiffibyn yn yr ystyr yma ar gán unwaith, ac yn

dywedyd :

—

" 'Ewy'n teimlo 'nghalon hedd^-w yn drom
Gan faint y pla sydd yn llenwi hon,

Mae hon yn wâg o bethau Duw,
A llawn o ragofalon yw :

Mae*n llechu yu fy mynwes drist

Rhyw bryf sydd groes i garu Crist,

Ei enw yw anfoddlonrws'dd câs,

Am ddifa mae bob dafn o ras."

Ar gyfer Rhagfyr 17eg. 1832. ysgrifena: " Ileuo fe'm dychryn-

wyd i raddau gan yr ystyriaeth pa fath greadur ydwyf. ! fy

enaid, ystyria hyn. Ystyria pa fodd y mae Duw wedi ymddw^m
tuagatat. Y mae genyt gyflawnder o fendithion tymhorol, iechyd,

a digonedd o ddillad. Mae genyt ymborth a dillad, boddlona ar
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hyny. Nid oea arnat eieiau dim. Mae dy fanteision erefyddol yn

lluosog iawn. Yrydwyl wedi dy blanu mewn bryn tra ffrwyth-

lawn. Pa beth yn ycnwaneg oedd i*w wneuthur oag a wnaed i ti?

Ystyria y lluaws dirifedi aydd yn îa a gwaeth eu hamgylchiadau,

ac yn llai eu manteision erefyddol na thydi ! A'r Imll ffrwyth a ga

Duw arnat ti ydyw grwgnach, ai îe? Pelly wir! ! l'a le y máe y
diolch ? Yr ydwyt yn temtio Duw i ymddwyu fel arall tuagatat.

Vn wir, nid rhyfedd oa felly y bydd. Am hyny, i'r frwydr ag

anfoddlonrwydd ; na lochesed mwy yn i'y mynwes. Amen."

Drachefn ysgrifena :
" Dyben i'y oghreadigaeth ydyw gogoneddu

Duw. Oa ydwyf yn fyr yn hyn, yrwyf yn fyr o ateb dyben fy

nghread, Òni ogoneddaf fì Dduw yn y byd hwn, mn Efe ei

ogoniant oddiwrthyf yn ybydaddaw. Oa na chaiff trugaredd a

graa ogonianl yn i'y achubiaeth, mn cyfiawnder a Bancteiddrwydd

ogonianl yn t'y oamnedigaeth. Oni chocür fi yn lterl yn nghoron

Iesu, darostyngir 1i yn droedfainc L'w draed. Gogoniant tíeu

waradwydd. Ond pa nn bynag, gogoneddua fydd Iesu. 0! fy

enaid, yatyria hyn. V mae yr Arglwydd yn cynyg pobpeth i ni ond

ei ogoniant. Eithr oid oea dim a foddlona fy nghalon lygredig ond

cael y gogoniant hwnw. <) ffrwyth pob pren o ardd Duw y caf li

fwyta, caf ei Pab i'm gwaredu, ei yapryd i'm aancteiddio, ei air i'm

dyagu, ei efengyl i'm goleuo, ei ras i'm nerthu, ei drugaredd i'm

hymgeleddu, ei addewidion i'm cysuro, ei angylion i'm gwarchod,

a"i nefoedd i'm gogoneddu byth. Ond am y ffrwyth gwaharddedig

hwn y dywedodd Duw, a'm 'gogonianl m roddaf i arall,na'm mawl
i ddelwau cerfiedig.' V mae yr Arglwydd yn rhoddi pobpeth imi
danardreth; a dyma yrhent, ei ogoniant. Ni wnai y gogoniant

liwn ddim Uea i mi, ac ni bydd gogoneddu Duw yn un golled i mi.

V mae gogoneddu Duwyn ddyledarnaf ydylwn »-i thalu; am hyny,

dymunwn fyw i Dduw. Fy ayben penaf fyddo ei ogoneddu Ef.

Molwch yr Arglwydd."
u Yn gynar yn y flwyddyn 1833, mi a ddaethum adref o*r yagol.

Aethum <> Wrexham i Liverpool, a dyma y tro cyntaf i mi weled y
dref hono. Bu'mynoam tua pymthegnoa yn ceiaio cael gwaith,

ond methaiaa chaeî dim. Daethum adref ar f'y hhraed, a ehymerodd
i mi ddau ddiwrnod i <_r<'r<Mr<i. Nid oedd dim i'w gael i'm <-1ii<1"

ond y cerbyd pedwar-ceffyl, ac nid <'<<1<1 genyf arian i dalu hwnw.
Pan ddaethum adref « 1

<
-

.-

1 1 1 * >
< 1 » 1 fy nghyfeillion f'y m<»<l \vr<ii dyagu

mwyolediaeth ;i choegni ffol nadimarall, a gwelent ar unwaith
fod y dduwioldeb fawr, yr < <í 1 mm i»i«ì i« > a'r gwyneb hir w«ii myned
i rywle. <>n<l hy<l<l<'<i a fyddo, collais rywbeth yn Wrdiam ag

y

i ìni Lr "ll<-<i fawr ar »-i ol. Mfiliais byth wedi hyny a chael

gafael ar yr un dymer grefyddol. l'a fodd bynag, er mor annyben
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yr oeddwn yn dysgu, daethiim yn raddol a thrwy ddyfalwch dygn

i allu deall llyfr Saesoneg bron yn gystal ag un Cymraeg. Ond yr

ydwyf byth ar ol mewu siarad a deall araeth neu bregeth, ac

ystyriaf hyn yn golled fawr i rni. Gyda Saeson nis gallaf egluro

nac aniddiffyn fy hun, ac me\ra cwmniaeth Seisnig byddaf yn

edrych arnaf fy ìiun yn rhywbeth îs nag ydwyf mewn gwirionedd,

ac y mae hyny ar y goreu yn dasg front Y mae yn ddigon i ddyn

fod bob amser eyn ised ag ydyw mewn gwirionedd, heb fod yn

ddim îs.

"Yr oedd awydd ciyf ynwyf y pryd yma am fyned yn genhadwr

at y Paganiaid, ac nis gwn o ba le y tarddodd yr awydd hwn.

Parhaodd, pa fodd bynag, yn gryf am bedair blynedd. Darllenwn

gyda mawr awydd bob hanesion cenhadol y cawn afael arnynt, ac

yr oeddwn drwy hyny yn hollol hyddysg yn holl helyntion

Cymdeithaa Genhadol Llundain, ei gorsafau, a'i chenhadon. Mor

angerddol fyddai yr awydd ar brydiau fel y penderfynwn fyned yn

forwr er gallu cyrhaedd rhyw wlad Baganaidd, Affriea felly yn

benaf ; ond er maint yr awydd. fy llwfrdra naturiol a orfyddai.

Gwnaethurn lawer o benderfyniadau y pryd hwn. y rhai. pe y
cadwaswn atynt, fuasent yn fy ngwneyd yn rhywbeth tra gwahanol

i'r hyn ydwyf. Ond er i mi ddysgu penrlerfi/nu, ni ddyagaifl erioed

fod yn benderfynoL
" Yr oedd gerllaw Chwarel Sion Morgan, lle y gweitliiwn ar y

pryd, ryw ogof o dan y ffordd, lle allan o olwg pawb, ac yno yr

ymneillduwn ar bob adeg o liamdden, megya yr awí giniaw ganol-

dydd, i ddarllen, myfyrio a gweddio. Bu xn dda genyf am dani

am amser niaith. Y mae yr hen ogof ei hun wedi ei chladdu t-r's

blynyddoedd ; ond gobeithio na chladdwyd ac na chleddir mo
bobpeth a fu ynddi. Yr oedd un dyn yn y rhan grybwylledig o'r

chwarel o'r enw Thomas. ac yr oedd yn proffesu crefydd. Dyn
tlawd a helbulus ydoedd : eto, yr oedd yn grefyddol ac o feddwl

craffus. Bu ymddiddánion âg ef o lee mawr i mi. Rhyw foreu

Llun yr oeddym wedi dyfod i'r chwarel, ac yn eistedd o dan y
graig cyn dechreu gweithio, yn cydymddiddan rhywbeth yn

nghylch caledi yr amseroedd. Yr oedd Thomas, druan. yn cwyno

yn dost ei fod yn methu cael digon o arian i dalu ei ffordd, a niinau

ati ceisio ei gysuro mai hyny oedd oreu. ' Xa." meddai Thomas.
1 gweddi Agur ydyw y peth goreu, Portha fi â digonedd o fara

;'

a'r gair eto yn ei enau, daeth careg i lawr o ben y chwarel, a

lladdodd ef yn y fan ! a bu farw heb wybod dim am dano—dim
cymaint ag un loes. a'r creadur truan yn cael ei gipio o ganol ei

helbul i ddedwyddweh. C'afodd Yiya argraff ddaionus iawn ar fy

meddwl. Yr wyf ^ni sicr mai dyma y tymhor mw^'af crefyddol
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a fu arnaf erioed. Edliwiai rhai o'm cyfeillion i mi fy mod yn rhy

dduwioi i barhau yn hir iawn fel yr oeddwn, a bu adegau llawer

mwy iach ar fy yspiyd ar ol hyny, a Uawer mwy anwyliadwru
ond fe'm cynhaliwyd rhywfodd hyd yn hyn.

u Pan oeddwn yn dair ar hugain mlwydd oed bu farw fy nhad, a

phrofedigaeth lèm iawn oedd hon i mi. Vr oeddwn yrhynafo
wyth o blant. a rhai ohonynt yn burieuainc, a'r Ileil] yn anhydrin,

caled, a digrefydd. Teimlwn i'r byw y rhwymedigaeth oedd arnaf

i sefyll yn lle tad iddynt Ond yn mhen y flwyddyn, priododd fy

mam eilwaith, a rhoddodd hyn i mi fesur o ryddhad. Bu fy nhad-

yn-nghyfraith yn dad da i'r plant, a chawsent y Garnedd yn

gartref croeaawus hyd nes eu priodwyd oll. Tra y darfu i farwol-

aeth fy nhad dawelu yr awyddfryd cenhadol, am y credwn fod bya

Rhaghiniaeth yn cyfeirio at y cylch newydd hwn o rwymedigaeth
a dyledswydd mewn gofal am fy mam a'r teulu, bu i waith fy

mani yn ail briodi roddi ail gyfle i'r yspryd cenhadol i aflonyddu fy

meddwL a daetb drachefn yn dân poeth yn fy enaid, nes byddwn
bron ymddyrysu. Yn yr adeg hon, darfu i Mr. John Hughes,

Liverpool, tad y Parch Josiah Iíu<,dies, cenhadwr yn Malacca, anfon

llythyr i'r Drysorfa i ofyn a oe<ld neb o 1 >« >1 >1 ieuainc Cymru àg
awydd ar eu calon i fyned yn genhad<>n. Wel, gwared ni ! dyma

fy yspryd ar unwaith yn fflam. Ânfonais Lythyr al Mr. Sughes yn

ebrwydd, ac ynddo mynegais fy h<>ll hanes a h<>ll dywydd fy

meddwl. Clamp o lythyr blêr <l<li<_Hin ydoedd, ond yr ydoedd yn
gynyrch calon wresog. Vn mhen y ddwy flynedd, cyhoeddodd Mr.

Parry, o (Saerlleon, fy Ilythyr yn llawn llythyren yn y Drysorfa^

yn nghydag yagrif arall <>'m heiddo ar yr un mater. Cefaifl lythyr

yn atfd>ia<l oddiwrtb Mr. John Hughes, yr hwn y<l- >^<1«1 henuriad

parehus gyda'r Trefnyddion Calfìnaidd yn lî>»<- Place. Vr <><-<ld yn
dirion iawn. Rhoddodd imi amryw gynghorion, <>n<l e€o dangoaai

nad oedd lt< »l>aith i mi. am fy mod mor amddifad oddysg. Parodd
hyn i mi ymroddi i Lr>-i>i" dysgu Saesoneg, a hyn fu yn symbyliad i

mi i fyned i'r ysgol i Wrexham, fel yr awgrymwyd o'r blaen.

ddais fy nhywydd cenhadol yn mhen tipyn i'm hathraw, y
Pareh. J. Bughea Fntau, ar <>1 tápyn o ddigrifwch, a'm cyng-
horodd i r<><l<li y meddwl heibio, am nad <>e<l<l un lt< >i>ait h y
derbynid ti Lran Gymdeithas Genhadol Llundain, ac mai y peth

goreu ""<1<1 i mi feddwl am ymroddi i wasanaethu teyrnas nefoedd

yn rahlith fy nghenedJ fy hun. Ae felly y bu. Vn raddol, bu yr

yspryd cenhadol farw mewn annbaith. Ond ni chefais nemawr o

fantai^ ar hyn. am yr ymoaodwyd arnaf ^ran lu o 'hlrygau,

chwantau cnawdoL uchelgais,a rhyw ^mt <> bethau drwg. âc am
na chawn fyned i AfTrica yn bersonol. aethum yno yn ddychymygol.
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Buru yno am flynyddoedd lawer yn pregethu, ac yn llwyddo yn
anghyffredin, fel y daeth trigolion barbaraidd canolbarth Affrica

yn deymaa gref a blodeuog. Cynyddai gwareiddiad, lledaenid

addysg, Ilwyddai y pregetliu, adeiledid trefi ruawrion, gwneid
íîyrdd liaiarn a phobpeth, llenwid y canolbarth â phob sefydliadau

eenhadol, llenyddol, a chrefyddol. Ac nid oedd y cwbl ond castell

yn yr awyr. Aeth hyn, pa fodd bynag, i mi yn fagl. I'r fan yma
y rhedai fy myfyrdodau am flynyddoedd, ac yn wir niae yn

denitasiwn i mi byth."

Bydd yr hanes hwn yn fwy cyflawn wrth roddi i rnewn yma y
ddau lythyr crybwylledig, o'r Drysorfa am fis Rhagfyr, 1833. felyr

eglurant mor ddwfn yr oedd yr yspryd hwn wedi ymaflyd ynddo,

ac hefyd fel y dangosant mor rhagorol yr oedd yn yr adeg foreu

hon ar ei oes yn ysgrifenu Cymraeg mewn arddull nior syml, pur,

a darllenadwy :
—

"GÀLWÀD I YSTYRIEO YR ACHOS CENHADOL.
" Mae'r fath fawredd yn yr achos cenhadol, fel nas gellir yn

hawdd osod allan ei ragoroldeb. Mae holl achosion bydol, pan eu

cydmarer â hwn, yn ymguddio o'r golwg, fel y gwna dysgleirdeb y
Bêr ar ymddangosiad yr haul. Dyma achos ag y gellir yn briodol

ei ahv yn achos Dnw, yn winllan <'ri<î, yn gynhauaf yr efengyl, ac

yn rliyfel y groes.

"Mae'r achos cenhadol yn dra gogoneddus yn ei ddybenion, yn

rhyfeddol yn ei ddull yn gweithredu. yn hynpd o lwyddiannus yn

ei ymdrechiadau, ac yn ddaionus yn ei effeithiau. Dybenion yr

achos hwn yw dyrchafu enw Crist, achub pechaduriaid, cario'r

iechydwriaeth fawr drwy'r byd, a llenwi'r ddaear â gw^'bodaeth

am Dduw.
" Ond er mor ogoneddus yw'r achos cenhadol, ac er mor deilwng

yw o'n sylw, eto goíìdus yw meddwl mor ddiofal a diymdrech yn

gyffredinol yw y rhai a alwant eu hunain \ni (/refyddwyr, me^ii

perthynas iddo. Llawer sy'n proffesu undeb à Christ, a chariad at

Dduw, ond os edrycher ar eu llafur gyda'i waith, rhaid barnu nad

yw eu holl ymffrost ond twyll.

" Ac i'r dyben o g^*ffroi ein hystyriaethau, gwresogi ein cariad,

enyn ein sêl, a helaethu ein llafur gyda'r achos hwn, buddiol fyddai

i ni ystyried y pethau caulynol :

—

"1. Ystyriwn mor druenus yw y dynion hyny sy*n amddifad o'r

efengyl. Diau nas gall meddwl amgyffred. na thafod adrodd, mor

druenus a dychrynllyd yw eu harferion. mor lluosog a chyfeiliornus

yw eu dychymygion, ac mor echryslawn yw eu defodau crefyddol.

Ystyriwn, pa mor druenus rhaid bod y dynion hyny, y rhai ydynt
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igaeth drwyddo ; ac ydynt yn hollol ddibrofiad o felusder gwybod-
aeth, àyddanwch teuluaidd, a hyfrydwch cyfreithiau rhyddid ; ie,

ntewu gair, nis gwyddant braidd ddim am gysuronbodau rhesymol:

ar lawer ystyriaeth, îa ydynt na bwystnlod y maes. Eto mae
ganddynt eneidiaugwerthfawrocachna'r byd, acmae eutywyllwch
mor fawr, fel nad arswydant yn wyneb brenin y dychryniadau

;

canys ymorphwysant mewn gwag obaith am ryw ddedwyddweh
dychymygol, nan, mewn gwirionedd, y maent yn anocheladwy
golledig. V gwirionedd yw, 'Mae tywyll leoedd y ddaear yn
llawn o drigfanau trawsder.' Diau naa gall dyn ystyriol eistedd yn

llönydd a diofal, pan y meddyli > am y eyfryw bethau. A dyben yr

achos cenhadol yw anfon goleuni mawr yr efengyl i'rhröyddtywyll

hyny. Ac oni ddylem ninau lafurio i anfon y eyfryw oleuni i'r

cyfryw greaduriaid truenus?
" 2. rstyriwn, er mor druenus yw yr olwg ar y byd yn bresenol,

eto mae genym yn yr rsgrythyrau Sanctaidd luawa o addewidiqn

mawr iawn a gwerthfawr mewn perthynas î Iwyddiant yr efengyl

;

sef, y bydd i Satan gael ei rwymo, ac y bydd i'w deyrnas syrthio,

ac y bydd i holl au-grefyddau'r byd ffoi ymaitli o flaen dysgleirdeb

yr efengyl, ac y bydd i wybodaeth o üduw lenwi'r ddaear, fel ytoa

y dj-froedd y mòr. Ac y bydd mynydd tý yr Arglwydd wedi ei

sicrhan yn mhen y niynyddoedd, ac y bydd llwyddiant yr efengyl

mor gj-ffredinol, fel na bydd eisiau i frawd ddywedydwrth ei frawd,

Adnebydd yr Arglwydd
; y bydd sancteiddrwydd yn argraffedig ar

bob jieth, ac y bydd i'r holl fyd ymimo ynungymdeithas hawddgar.
Am hyny, gwelwn mai gwaith sicr o lwj-ddo yw'r achos eenhadol ;

a gwybyddwn, os na lafuriwn ui gyda'r gwaith hwn, y mn Duw
weithwyr i'w winllan.

'••;. Sfstyriwn hefyd, mai dylèdswydd arbenig ar yr holl rai hyny
a brofasant ddaioni yr efengyl, yw ymdrechu i'w hanfon i eraill, yn
ol ycyfleusdra fo ganddynt. Maehon yn ddyledswydd osodedig

drwy awdurdod Duw, ac i gyflawni pa un ydylaieariad ('ri.-t ein

cymhell, ac nis gallwn ymwrthod á hi, liel) ddangos diffyg o
1 rtáonogol, a dibrisiad dychrynllyd o'r efengyl, yn

ughyda thynu arnom euogrwydd dirfawr. Da fyddai i ni ystyried,

tra yr ydym yn íyr o wneyd a allom i anfon yr efengyl i'r Pagan-
iaid, ein bod yn fyr o wneyd ein dyledswydd.

'• 4. "fstyriwn hefyd, mai yr achos eenhadol yw y ju-if foddion ag

y mae yr Arglwydd yn ei ddefnyddio i ddwyn yn mlaen ei amcanion
_ eiddio'r byd. E'riodol fyddai galw y cymdeithasau

cenhadol yn adenydd yr efengyl; canys â'r rhai hyn ymaehi yn

ehedeg i ardaloedd pellenig y byd. Am liyuy, os ydymynesgeuluso
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y cyrìeusdra teg sydd genyin, i anfon yr efengyl i blitli y Paganiaid,

diau y gofynir eu gwaed ar ein dwylaw ni
"5. Peth arall ag y byddai yn dda i ni ei ystyried yw, y mawr

lwyddiant a fu eisoea ar yr achoa cenhadol. Pe gallem niewn byr

amser ymweled á*r holl sefydliadau cenhadol, diauycaem olygfeydd

a genhedlai syndod a llawenydd nid bychan yn ein meddyliau.

Caeni weled y byddinoedd cenhadol yn bloeddio i"r frwydr

yn erbyn y cedyni, a'u harfau yn nerthol drwy Dduw yn bwrw
cestyll cedyrn Paganiaeth a choel-grefydd i*r llawr ; caem weled

banerau y groes yn hwyían, ie, iiyd yn nod ar byrth yr ' Ymher-
odraeth nefol

;

"
* gallem glywed hyfryd-lais yr efengyL ie, hyd yn

nod yn mherfedd-dir anial a- Phaganaidd Aîì'rica ; caem weled

lluaws oedd ychydig yn ol yn grwydiiaid gwallgofua a barbaraidd,

yn awr yn eistedd yn eu dillad a"u biawn bwyll, ac yn derbyn

adâysg Gristionogol ; caem weled llawer oedd ychydig yn ol yn

eistedd mewn tywyllwch dudew o eilun-addoliaeth a choel-grefydd,

yn awr wedi gweled guleuni mawr. Ac a ydym ni mor ddiymdrech
gyda'r gwaith, yr hwn sy*n ysu pob annymunoldeb o blith dynion,

ac yn trosgl^wddo iddynt fendithion y cyfamod hedd, yn nghyda

lluosogrwydd o gysurun dynuliun ?

"6. Dafyddai i ni y.>tyried hefyd, er cymaint a wnaed drwy'i

efengyl, nad ydyw ond ychydig iawn wrth y \<^ûi aydd etu i'w

wneyd. Ychydig iawn yw nifer y ihai byny a br<jfa.-aut ddaioni yr

efengyl, ac sydd yn gwneyd i fyny fyddin Crist, pan eii cyilmharer

u*r ehice' ehan' mäiitm Paganiaid, dau eaa' miliwn ^lahometaniaid,

carì miliica Pabyddion, deng miliic/i Iuddewon, a militjnau la.icer o

Gristionogion Gruegaidd a Phrotestanaidd, y thai ydynt fyddinuedd

y diaful, ac maent yn ymladd yn erbyn Duw, ac ar y ffoidd i

ddistryw tragywyddul. Ond er hyny mae'r byd yu addfedu i

dderbyn yr efeugyl, ac am hyny mae'r cynhauaf yn fawi, und mae

y gweithwy-r yn anaml iawn. Ac i"r dyben u ddiwallu angen y
byd â phregethwyr, mae yn ofynol cael oddeutu saith yaa' mil.

Ymddengys hyn yu rhif ruawr, ond mae yn ihaid eu cael, a

dymtmul fyddai i ni fud yn daerach wrth ursedd gras am i

Arglwydd y cynhauaf anfun gweithwyr i'w gynhauaf. A'r prif

fuddiun i gael y cyfryw weithwyi yw yr achos cenha<iul, am hyny
ni a ddylem, yn ughyda gweddiu, arfer y muddiuu tebycaf o

lw^-ddu.

" 7. Hefyd i*r dyben o gofìo y cenhadau yn ein gweddiau gyda

mw^- o daeiineb, cla fyddai i ni ystyried natur eu bymneillduaeth.

Edrychwn ar y cenhadwr, yn cefnu yn wirfoddol am byth ar y

* Felly y myn y Chiueail alw eu Hyrahcrodraeth.
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perthynasiu a'r cyfeillion anwylaf ac ar y manteision crefyddol

lluosocaf, ie. mewn gair, ar Baradwys y òyd, ac yn wynebu mor-
daith hirfaith a pheryglus, a tMrio mewn gwlad, hinsawddpa un

sy'n rliy gref i gyfansoddiad Ewropeaidd ddal ond ychydig heb

adfeilio ; a threulio oes (a hono yn gyffredin yn afiach a bèr) yn

mhlith ydynion ag mae eu hanwybodaeth ynalaethus, a'u hymlyn-
ia<l wrthddefodau echryslawu euhynanaidbraidd ynanwahanadwy,
a'u sarugrwydd at grefydd ddieithriol yn dra annymunoL Eto,

rhaid i'r cenhadwr fyned yn mlaen heb wneyd cyfrif o ddim o'r

pethau hyn ; ond rhaid iddo ymwthio drwy bob anhawsder, a

diystyru pob dirmyg, a gwneyd ymdrech i ateb y dyben o'i anfoniad.

Ac oni ddylai hyn enyn cydymdeimlad yn ein mynwesau, a thaer-

ineb yn eiu gAYeddiau. ani i'r Arglwydd ddyddanu y cenhadon, yn

wyneb anhawsderau, a'u nerthu o wendid i yru byddinoedd y
diafol i gilio ?

'•
< Jnd ystyried yn ddifrifol y pethau a uodwyd, diau y byddai ein

sêl yn wresocach gyda'r gwaith hwn, ein gweddîau yn daerach am
t-i lwyddiant, ein cyfraniadau yn helaethach at ei gynal, yr hyn a

barai lwyddiant cyflymach iddo."

"Arton." "R. Ellis."

"LLYTHYR A ANPONODD GAYR IEÜANC O OGLEDD
CYMBU AT MR. JOHN EUGHES, O LIYERPOOL, AR YR
ACHOS CENHADOI*

" >yr,—Mae yn sicr fy mod i ehwi yn eithaf dyeithriol, ac na

chlywsoch erioed air o grybwylliad am danaf. Etd yr ydwyf ti yn

gydnabyddus à chwi, trwy glywed son am danoch fel henuriad

eglwysig : ac hefyd eich bod yn dad i'r gwr ieuanc hynodol hwnw,
y Parch J. Hughes, cenhadwr yn Malacca. Ac er mor ddyeithriol

ydwyf i'ch cydnabyddiaeth, t4.< yr wyf yn anturio anfon y llinellau

hyn atoch, gan obeithio y gwnewch ryw Bylw arnynt, a hyny
od<liar fynhyb eich bodyn caru y tueddiadau cenhadol lleiaf, mewn
unrhywddyn ieuanc,pa mor ddyeithriol bynag y byddo efe i chwi.

Am liyny yn n>tynurt,, li.ur y erfyniaf arnoch fy ngwrandaw yn

amyneddgar.
•• Pe'm ganed i oddeutu diwedd y flwyddyn 1808. Cefais fy

magu yn eglwys Dduw oes oeddwn yn ddeuddeg oed. Wedi liyny

miaaethum i ganlyn fy nhueddiadau llygredig ; eto, methais ag

amlygu cymainl <> Iygredd t'y natur a Uawer o'm cyfoedion, a hyny
oherwydd gwylder fy nhymer, a dysgyblaeth fy nheulu. <>nd yn
mhen amryw flynyddau wedi hyny, fe ymwelodd yr Arglwydd â

mi mewn modd oeillduol, a mi a ymunais âg eglwys y Trefnyddinn

Calíinaidd vn Llanddeiniolen.



" Tueddwyd fy meddyliau, pan oeddwn yn lled ieuanc, i syhvi

ar druenus gyrlwr y Paganiaid, gweithrediadau y Gymdeithas

Genhadol, a helyntion y cenhadon. A*r peth a dueddodd fy medd-
yliau gyntaf at hyn ydoedd, i mi ddarllen hanes Mr. Isaac Hughes,

yr hwn a anfonwyd yn athraw cenhadol i Ddeheudir Affrica, yr

hwn hanes a welais yn Ngoleuad Cymru. A mi a ddaethirm yn
fuan i sylwi mwy ar yr achos cenhadol nag unrhyw achos arall.

Ac nid hawdd y gallaf adrodd yr effaith a fyddai hanes helyntion y
cenhadon, a üwyddiant y genhadaeth, yn ei gael ar fy meddwl. A
mi a ynidrechais i ddarllen cymaint ag a allwn gael yn yr iaith

Gymraeg o hanesyddiaeth genhadol.
" Ond wrth hir ddarllen, dechreuodd rhywbeth sibrwd yn fy

meddwl, y byddai yn dda genyf inau gael fy anfon yn genhadwr
at y Paganiaid. Ac fe fyddai truenus gyflwr y Paganiaid yn cael

rhyw eífaith ryfedd ar fy meddylian ar brydiau. Ac fe fu medd-
yliau am gynyg fy hun i ' Gymdeithas Genhadol Llundain ' yn
cartrefu ynof am oddeutu blwyddyn a haner. Ond yn amser
urddiad y Parch. .1. Hughes, mi a feddyliaifi fy mod yn rhy fychan
mewn gwybodaeth ieithyddawl a chelfyddydawl, yn nghyda
phethau eraill, i gael derbyniad gan y Gymdeithas Genhadol. Yna
mi a benderfynaifl wneyd a. allwn gartref gyda'r gwaith cenhadol,

a hyny trwygyfrann at ei gynal, gweddîoam ei lwyddiant, ac anog
eraill i wneyd yr un peth.

** Byddai fy meddwl yn hynod o boenus os byddai y casgliadau

cenhadol yn lleihau. A byddwn braidd bi >b dydd yn myned i'r

cürgel i weddi'o am lwyddiant ar y gwaith. Ond nid hir yr ymlon-
yddodd fy meddyliau yn yr agwedd yma ; canya yr oedd rhyw dân
yn llosgi ynof am gael myned at y Paganiaid. A mi a fwriedais

(os gwelai yr Arglwydd yn dda) fyned yn forwr, a thrwy hyny
fyned i'r lle y meddyliwn y byddwn debycaf o wneyd rhywbeth
tuagat efengyleiddiu'r Paganiaid. A'r modd y byddwn yn
meddwl myned yn mlaen yn mhlith y Paganiaid ydoedd, dilyn

rhyw alwedigaeth, nes dysgu iaith y brodorion, ac yna offrymu fy

him i'r Gymdeithas Genhadol, os cawn dderbyniad ganddi. A'r Ue
bu'm yn meddwl fwyaf am fyned iddo (os gallwn rywfodd) ydoedd
Malacca. a hyny öherwydd bod un o'm cyd-genedl, ac hefyd o'r un
enwad crefyddol a mi yno, sef Mr. Hughes, ar ol ei ymadawiad o

Loegr. Llawer gwaith y meddyliais mai y peth mwyaf dymunol
genyf o ddim fyddai bod gydag ef yn Malacca, yn gwneyd y
swyddau iselaf yn y gwaith cenhadol.

" Bu'm yn bwriadu unwaith (oa byddai bosibl) ysgrifenu llythyr

ar y mater hwn, i Malacca, at Mr. Hughes, ond nis gwnaethum.
Ond wrth ystyried y rhwystrau lluosog oedd rhyngof íi a Malacca,
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mi a syrthiais i anobaîth drachefn, mewn perthynaa i'm bwriadau

cenhadol. A byddai hyny yn achoa o driatwch dwys i'm meddwl.

A'r wits oedd genyf L'w dysgu ypryd hyny ydoedd, ' Os oedd ÿr

Arglwydd yn bwrìadu i mi gaelrhanyn y fath waith, yr agorai

Efe y ffordd i hyny gymeryd lle; ac onite, gwell i mi aroa gartref

mewn distawrwydd, a gwneyd a allwn yno. Ond oa gwel yr

Arglwydd yn dda ryddhatl y ffordd i mi rywbryd, mi a'i cyfrifwa

yn wir fraint i mi gael myned.'

"Ond hefyd, mae'n rhaid i mi addef fy mod yn llawn o ofnau;

sef, ofn gau-ddybenion, ofn ymyraeth â'r gwaith pwyafawr hwn,

ac na fwriadodd yr Arglwydd i mi gael un rhan ynddo; ond

rhyfygu dyweyd am gyflwr colledig, a Chri8t yn Geidwad, rth
eraill, heb erioed brofl'r peth mewn gwirionedd fyhun. lihag y
cyfryw beth gwareded fy Arglwydd ìi. Weithiau í'e fyddai yatyr-

iaeth o druenua gyflwr y Paganiaid yn cenhedlu y fath aêl ynof,

nea byddwn yn dymuno bod yn mherfedd-dir Affrica, heb air o son

am danaf, oa gallwn felly fod yn foddion tröedigaeth rhyw enaid.

Ië, mi a fu'm mor ynfyd a meddwl y chwenychwn gael fy alltndio

i blith Paganiaid, oa gallwn drwy hyny (yn ilaw Duw) í'od er

bendith i rai ohonynt.
u Llawer gwaith ydirdynwyd fy nhueddiadau eenhadol gan y

dyb nad oedd yr Arglwydd yn bwriadu fy anfon i, ac onite, buaaai

yn trefnu sefyllfa fy rhieni, fy manteision a'm galwedigaeth inau,

yn fwy manteiaiol i hyny. Pryd arall byddwnyn meddwl y gallai

Efe, yr liwn sydd yn arfer gwneyd pethau mawrion drwy ott'erynau

gwael, fy nefnyddio inau hefyd, i oleuo rhyw Bagan am ei sefyllfa

druenua, a'r waredigaeth ohoni.

••.\"i<l ydwyf chwaith heb yatyried lawer gwaith, pa fath yw
anturiaethau y cenhadwr ; Bef, ffarwelîo am byth à pherthynaaau

mwyaf anwyl, a chyfeillion mwyaf lioff, a chymydogion mwyaf
caredig, ac â blaenoriaid eglwyaig myaf tadol ac ymgeleddol.

[ë, mewn gair, cefnu am byth ar ' Baradwya y byd,' sef Prydain ; a

gwynebu ar fordaith hirfaith a pheryglua; a thirio mewn gwlad,

hineoddau pa un sydd rhygryf i gyfanaoddiad Ewropeaidd ddal <>nd

ychydig heb adfeÜiad, a'r trigolion sydd yn eiatedd mewn tywyll-

wch a chyagod angau. A threulio oea (a hono yn gyffredinond bèr)

yn mhlith ygelynion mwyaf rhagfarnllyd, a gwreiddiol elyniaethol

yn erbyn y gwirionedd.
M Ond er ycyfan, oe caf Le i feddwl fod Duw yn gweithio y

tueddiadau hyn ynof, a bod cariad Crial yn fy nghymell, acyrhydd
yapryd Duw ei wyneb gyda mi, yn Uawen Lawn y wynebaf yr

antnriaeth fawr hon. Ac ni wnaf fwy sylw o'r holl bethau daionus

a adewir ar ol, nag a ^*na y baban o'i deganau, pan gafío afael ar y
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fron. Ac nid ofnaf beryglon yr antnriaeth, mwy nag yr ofna

plentyn yn llaw ei dad ysgrechiadau plant y gymydogaeth.
Gwybyddwch hefyd, na chafodd rhyw dueddiadau fel hyn letya yn
fy meddwl heb eu chwilio a'u proíì lawer gwaith, ie, eu troi allan

hefyd, a phenderfynu na chaent byth ddyfod i mewii, a hyny
oddiar y dyb eu bod yn tarddu oddiar hunan a balchder. Ond eyn
gynted ag y darllenwn rhyw ddaru o hanes ceuhadol, hwy a ddeueut

i ruewn drachefn, ac a losgent fel tàn yn fy niynwes.
" A phan ddarllenais eich llythyr yn y Dn/.<orfa, rhif 20, mi a

deimlwn yr hen dûn (cauys yr oeddwn braidd a meddwl ei fod wedi
diffodd) a deimlaswn gannoedd o weithiau er's pedair blynedd, yn
dechreu llosgi yn fy mynwes, a mi a ddywedais, ' na welai yr

Arglwydd yn dda fy anfon i at Mr. Hughea ynMalacca! Eto,

bydded ei ewyllys ef ar y ddaear.'

" Hefyd, mi a ddymunwn i chwi sylwi, i mi ymdrosi gyda'r

meddyliau cenhadol am yn agos i bedair blynedd (yr liyn, yn ddiau,

a fu yn nychdod mawr i'm hyspryd), heb hysbysu cüm ohonynt i

neb, ond yn unig i ddau neu dri o'm cyfeillion penaf. Ilefyd, nid

wyf yn amcanu gwneyd dim (ond yn unig anfon y llythyr hwn
atoch chwi) heb gydsyniad fy anwyl tiaenoriaid eglwysig. Yr wyf
yn addef yn ddifrifol, gerbron Duw, yr hwn yn fuan fydd yn fy

marnu, na ddywedaifl i, yn hyn o gyfaddetìad (liyd yr wyf yn
gwybod), ddim ond gwirionedd.

" Bellach, mi a derfynaf fy ysgrif drwsgl, gan ddymuno yn
ostyngedig am i chwi faddeu i mi am fy hyfdra yn anfon y llythyr

hwn atoch. Und, efallai y gofynwch, paham yr ydwyf yn anfon y
fath lythyr trwsgl, annrhefnus, a llawn gwallau, atoch chwi? Fy
ateb yw, am i chwi ofyn yn y Drysorfa, 'A pes neb o'i ieuenctyd a

glyw ar ei galon adael ei wlad i lafurio i blith y Faganiaid ?' I chwi,

yn neillduol, yr wyf tinau yn ateb. Oes ; dyuia íi (ond cael boddlon-

rydd Duw a chydsyniad ei bobl), yn barod i fyned, a da genyf

gael uiyned. Fy nihenderfyniad presenol yw (os gwel yr Arglwydd
yn dda) myned i'r ysgol i ddysgu Saesoneg, hyd y goddef fy

amgylcliiadau ; ac os bydd drwa agored. mi a ymroddaf i'r gwaith

cenhadol ; ac onidê, mi a dreuliaf fy oea yn athraw Ysgol Sabbothol

yn nyffrynoedd iachualawn yr Eryri. Mi a ddymuuwn i chwi
beidio ag amlygu hyn i neb. oni bydd angenrheidrwydd am hyny
Da genyf os gyrwch air yn ol o gynghor neu rybudd, a hyny yn
fuan.

" Ydwyf , anwyl svr, eich ufudd wasanaethwr,

"E. E."

" Ehywbryd yn y flwyddyn 1833, ar ol i'r ysfa genhadol ddarfod,

y dechreuais feddwl am bregethu. Nia gwn eto beth a barodd i
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mi feddwl am y fath beth. Ond meddwl a ddarfu i mi, ac aeth y
meddwl hwnw ar gynydd. A dyna ti o'r diwedd yn cael fy hun yn
dechreu gwneyd pregethau. rsgrifenaia hwy yn y chwarel i

ddechreu ar lechau, a deuwn à hwy adref i'w hysgrifenu mewn
llyfr. rsgrìfenaia ryw chwech felly. Ond nid oedd genyf ar y
cyntaf yr un bwriad i neyd y peth yn hy8bya. Rhyw brydnawn
Sadwrn, pa fodd bynag, yr oeddwn gyda'r Parch. John Williams,

Llanrug, pau y gofynodd yu ddifrifol i mi pa beth oeddwn yn
feddwl wneuthur. Âdroddaia inau yn rhydd iddo fy holl feddwl.

Çynghorodd yntau ti i adrodd yr helynt wrth Bobert Roberts,

Blaenycae, blaenor yr Fsgoldy. Bhoddodd hyn ar unwaith wedd
mwy difrifol ar y peth yn t'y meddwl. Âethum adref, ac at Ellia

Foulfces. ÀdroddaÌ8 iddo yr holl ymddiddan, ac erbyn deall, yr

oedd yntau yn glaf o'r un clefyd. Ar ol ymddiddan o'r fath

fwyaf difrifol, penderfynasom neillduo yr wythnoa ganlynol i

weddîo ar y mater, ac i roddi y peth y Sabboth wedi hyny o flaen

Etobert Boberts. Ac felly y bu. Difrifol fu y gweddio, a'r Sabboth a

ddaeth. Cyn yr oedfa ddau o'r gloch, dywedasom wrth yr hen

flaenor Bobert Boberts y byddai yn dda genym gael ymddiddan âg
ef ar ol oedfa y nos, a liyny ar fater pwy8Ìg. Felly yrawr ddifrifo]

a ddaeth o gwmpaa. Aeth yr hen wr a ni ein dau at gefn y capel,

a gofynodd, ' Wel, hogiau, beth sydd genych?' Dan grynu,

dywedasom ar unwaith mai meddwl am bregethu yr oeddym.
Derbyniodd yr heu frawd yr hyabysiad yn bur garedig a thirion.

Bhoddodd i ni amryw gynghorion. Holodd ni am natur a maint

ein llafur gyda golwg ar bregethu, a gofynodd pa nifer obregethan

oedd genym. Dymunodd arnom hefyd anfou iddo ryw nifer

ohonynt, er mwyn iddo gael eu darllen a'u barnu. Felly y bu.

•• Yr oedd yr hen flaenor si<>n Ffouli yn crafu ei lechwedd wrth

glywed fod yr hogiau am bregethu. Aeth misoedd heibio heb i'n

tadau y blaenòriaid gymeryd arnynl eu bod am wneyd un sylw o*n

hysfa bregethwrol, heblaw ein galw yn amlach i ddywedyd ein

profìadau yn y cyfarfodydd eglwysig, a'n Hi<><l<li hefyd i ddechreu

moddion cyhoeddus. Vn aechreu y flwyddyn 1834, rhoddwyd

rhybudd i mi i 'ddyweyd' típyn ar y bennod rhyw noa Sabboth yn

\ agold bach Cefnywaen, a dyma globen <> bregeth allan ar y ' Mab
Afradlawn.' Cyn pen hir, cyînhellwyd ti i wneyd

i
»* * 1 1 1 cyffelyb yn

nghapel yr ifsgold. >' testyn y i>ry<l hwnw Ld, 'Oherwydd

bod digofaint, gochel.'"

V mae y ddwy bregeth gyntaf hyn yn yagrifenedig yn mhlithei

bapyrau, ac nid anfuddiol, y mae yn ddiamheu, gan y darllenwyr

t'y<l<l terfynu y bennod hon âg amÛnelliad ohonynt Rhaid y cyd-

Uabyddir wedi eu darlleu ei fod o'r dechreu yn rhodio ar ganol
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sianel y gwirionedd gyda duwinyddiaeth ac "ymadrodd iachus na
ellir beio arno."

"Y MAB AFRADLA\Y>V—Lrc XV.

Wedi ychydig sylwadau eglurhaol ar gysylltiad y tair dameg
hyn â'u gîlydd, ac ar achlysur eu llefariad, y mae yu dangos y ceir

yn y ddameg olaf hon ddesgrifìado ddychweliadpechadur at Dduw.
Ynddi y gwelir yn

" I. Ddyn yu ei gyflwr natur. Pedwar gair yu y ddameg yn
egluro liyu— ' a gymerth ei daith i wlad bell,' ' a wa<garodd ei dda,

gau fyw yu afradlawn,' ' yntau a ddechreuodd fod niewu eisiau.' ac
' efe a aeth, ac a lyuodd wrth un o ddinaswyr y wlad houo ; ac ni

roddodd neb iddo.
3
"

Y mae yu mauylu ar y gwirioneddau cynwyeedig yn y pedwar

ymadrodd yma, gan wneuthur sylwadau rhagorol ar y pellder

oddiwrth Dduw y ceir y pechadur ynddo, yu yr acho.* ohono, a'r

hyu sydd gyriWysedig ynddo; ar agwedd afradlonufl dyn wrth

natur, fel y mae yn afradloni trugareddau Duw; ynewyn y mae yu

ei afael, a'r gwrthnysigrwydd sydd yu perthyn i bechadur a bftr

iddo ymdrechu diwallu t-i enaid à'r pethau mwyaf g^'àg, yn hytrach

na throi ei wyneh at Dduw.
" II. Natur gwir edifeirwch, drwy yr hwn y mae pechadur yn

dychwelyd al Dduw, a osodir allan yn y ddameg mewn dau ymad-
rodd— ' efe addaeth ato eihun,' 'efe a gododd, ac a aeth at eidad.'"

Sylwa ar yr amrywiol gamrau a arweiniant i ddychweliad

at Dduw, fel yr eglurir liwy yn hanea yr afradlawn—dyfod ato f

i

hun. marw o newyn, gwala a gweddill o fara. tÿ fy nhad, mi a

godaf. ac a äf. cyfaddef y ]>echod, a dadleu aunheilyugdod.

"III. Ymddygiad tirion yr Arglwydd tuagat ypechadur edif-

eiriol ar ei ddychweliad Y mae y pechadur yu cael (1) derbyniad

croesawgar ; (2) derbyniad ymgeleddol
; (3) derbyniad llawen.

"YR ADDYSGIADAU.

" 1. Çrwelwn y modd y mae Duw yn ateb gweddi. ' Gwna ti yn
wa>.' meddai y mab afradlawn. ' Fy mab hwn," meddai y tad.

' Dywedaf . cyffesaf/ meddai yr afradlawn : ond cyn iddo braidd

wneyd hyny, yr Arglwydd a faddenodd.
" 2. Gwelwn y cyfnewidiad mawr sydd yu cymeryd lle ya am-

gylcliiadau y pechadur dychweledig. Yn lle bod yn grwydryn,
wele ef yn nhý ei dad ; yn lle bod yu gaethwas, wele ef yn fab

;
yn

lle bod yn noeth, wedi ei wisgo â'r wisg oreu
;
yu lle y cibau, yn

gwledda ar y llo pasgedig ; ac yn lle c^^wilydd, ofn, a galar, Uaw-
enydd a chysur."
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Ar ddiwedd y copi ýsgrifenedig, ceir y nodiad:—"Cefnywaeiij
Ionawr 22ain, 1831. Seno y bu'm yn ceisio dyweyd y tápyn cyntaf

erioed oddiwrth nn rhan o Air Duw. Teimlwn yn bnr galed."

"OHERTYYDD BOD DIGOPAINT, GOCHEL."—Job XXXVI. 18.

Mewn ffordd o agoriad i'r testyn, y mae yn sylwi ar amcan

cyffredinol y llyfr, ac yn erynhoi y dadleuon M y gweithient i gyr-

haeddiad yr amcan mewn modd galluog ac effeithiol. Daw geirian

ytestynimewn ganddo M yn rhybudd Bobr i Jobibeidio parhau

yn ei gyndynrwydd, oherwydd bod digofaint,am fod yr Ârglwydd
fel pe Vai yn dangos nad ydyw pobpeth yn dàa,gochel; goehpl

ymgaledu, parhan yn gyndyn, rhag iddo dy gymeryd ymaith â'i

ddyrnod."

"Xi a gawn yn y fcestyn fel y mae yn dwyn perthynas â ni:—
u

I. Rhybudd difrifol. Ma^ y rhybndd hwn yn cënhedlu pump
o ymofyniadau:—1. Pwy sydd yn ddig? 2. Pwy ydynt wrth-

ddrychau y digofaint ? 3. Am ba beth y mae Duw yn ddig

wrthym? 4. Gan ein bod wedi digio Duw â'n pechodau, pa fath

ydyw y digofaint Dwyfol ? " Yn ngln â'r ymofyniad hwn,

enwa wyth o ystyriaethau yn ngln â'r digofaint." 5. Pa bethan

sydd yn profi fod y fath ddigofaint yn Xnw?" Manyla ar saith o

bethau yn atebiad i'r ymofyniad hwn.
" II. Anogaeth serchog—' Gochel.' Mae yr anogaeth hon eto yn

ein harwain i dri ymofyniad:

—

"1. Pa un ydyw yr ochelfa? Yn nacaol y mae tair gochplfa

siom^diír: Gobeithiû'r fforeu, gwneyd ei oreu, a phroffea wâg <>

arefyäd; ae yn çradamhaol, yr unig fan diogel i bechadur lechu

rhas y digofaint sydd ar ddyfod ydyw yn Nghrist.

"2. Gan mai Crist ydyw yr unig noddfa, pa fatli noddfa ydyw?
* fa) Y mae yn lle o osodiad Duw.
u (b) n n addas.
u (e) .. „ diogel.

" fd) „ „ o gysur a dyddanwch.
u (e) .. croesaw i bawb droi ato am noddfa.

"3. Pa fodd y mae dyfod i'r noddfa hon? Gwna atebiad Paul i

geidwad y carrhar y tro yma, 'Cred yn yr Arglwydd lesu Grist, a

chadwedig fyddL'

"III. Bygythiad Ofnadwy. ( Bhag iddo dy Lrymeryd ymaith

ú'i ddyrnod.'

"

Ar ddiwedd yr yagrif hon eto ceir a ganlyn :— " Dydd Gwener y
glith, 1834. <>'. fy enaid, ystyria a ydwyt yn y noddfa?

Idy, Mawrto, 1834; Llanrug, Mai, L83*."
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PENNOD IV.

EI ORDEINIAD I WAITH Y WEIXIDOGAETH.

Uais eglwys Ysgoldy yn ei oeho*~Ei dderbyn i"r Cyfarfod Mjsol—
John EUas o Michael Eoberts Blino arÿchwarel—Dysgu boâ

yn siopwr yn Nefyn—Agor siop yn Clwtybont—Ei brofiad fel

siopwr—Eilythyr at Dr. O. Thomas—Cwyn y Uais—Ei "Fwr-
iadau n—Ei " Gyfammodau"— Y siopwr yn cael ei y>lli yn

y pregethwr—Profiad crefyddol—-Ymofyn gwraig—Prìodi—
Hapusrwydd teuluaidd -Eiddewis i'u- ordeinio —Eiordemiad.

TYedi pregethu ei bregethau cyntaf hyn yn Yagoldy a Chefny-

waen. ni ehollwyd dim amser rnewn rhoddi i'n gwrthddrych bob
chwareu teg i fyned yn mlaen, ohlegid yn mis Mawrth, 1834,

anfonwyd y Parch. Johrj Jones, Talysarn, yno gan y Cyfarfod

Misol i'w brofi ef ac Ellia Fouücea, ac i wrandaw llais yr eglwys yn
eu hachos. Daethant drwy y prawf yn dda. Yr oedd yr holl eglwya

yn un llaìa am iddynt gael pregetha. Fel hyn yr yagrifena efe yr

hanes yn mlaen :

—

" Mewn cyfarfod a gynhaliwyd yn y Graig, yn mia Mai, fe*n der-

byniwyd yn aelodau o Gyfarfod îíisol Sir Gaernarfon. Cyfarfod

Misol difrifol i mi oedd hwn. Yr oedd yn bresenol Mr. Elias, o

Fon ; y Parchedigion Michael Roberts; Jamea Hughea; John

Jones, Tremadog. ac ereill. Yr oedd pedwar ohonom i gael eu

derbyn fel pregethwyT —Owen Thomas, Bangor (yn awr Dr. Öwen
Thomas, Liverpool); R'thert Jones, Rhydfawr; Ellis Foultea, a

minau. Yr oedd ein tadau yn dirion iawn ohonom, yn ein cynghori

ac yn ein dysgu. Darfu i Mr. Elias wrth fy holi am fy mhrofiad o

bethau yr efengyl, ymosod arnaf yn lled chwyrn, ond nid yn ormod
felly ychwaith. Gofynodd a oedd genyf ryw Beüian i obeithio fy

mod i fy hun yn gadwedig? Nis gallwn ateb ei gwestiwn yn
ddigon cryf. pendant, a phenderfynol ganddo ef ; ond dywedai- fod
' rhyu-beth arnaf yn wahanol i'r hyn a fu'm unwaith.' Nid oedd yn
cael ei foddhau yn yr atebiad. Ar hyn cyfododd braidd yn gyffrous,

a dywedodd, ' Rhywbeth, dyn yn gwaeddi ar eraill, ffowch : yr

ydych mewn perygl oni ddiengwch, fe'ch difethir ; a'r dyn heb

ddianc o'r perygl ei hunan ! Pa hawl sydd gan ddyn i gyhoeddi

cadwedigaeth i eraill, ac yntau yn ngafael colledigaeth ei hunan !

Dyn yn cymhell Crist yn YYaredwr i eraill, ac yntau ei hun heb ei

dderbyn ! Na, nid rhyicbeth a wna y tro i fyned i bregethu.' Njd
anghofiaf byth ei wedd ddifrifol pan yn dyweyd yr ymadroddion
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hyn. Ti- oeddwn yn crynu o'i flaen, a braidd yn myned î lesmair.

0! EHias, ni welais neb fel tydi! Naddo neb; tebycacb oeddìt i

angel nac i ddyn. Ond cododd y Parch. Michael Etoberte i fyny, a

chymerodd blaid y gwan, gan ddyweyd, ' Nis gall duwiolion, 3e, a
hen dduwiolion yn fynych. gael dim gwell enw ar waith gras yn eu
heneidiau na rhywbeth. Y peth hwn y galwai yr Apostolion y
tywalltáad grymus hwnw o'r Yspryd Gtlan ar ddydd y Pentecoet.

Bhywbeth ydyw gwaitb yr Fspryd G-lan byth nad ydyw dyn, er ei

deimlo, yn deall braidd i ddim ohono, ac eto y mae yno rywbeth'

Yr oedd fy llygaid fel dwy ffynon wrth glywed yr amddiffyniad

yma i fy ' rhywbeth.' ' Michael hach ' fel y galwai yr hen

chwiorydd ef, un gwych oedd efe am gymeryd plaid y gwan. Ond
y mae hen gwestiwn Elias byth heb farw yn fy meddwl. Pa >ail

sydd genyf i hyderu fy mod i fy hun yn gadwedig ? Yn y diwedd
fe'n derbyniwyd oll yn unfrydol fel aelodau o'r Cyfarfod Misol, i

2 ithu yn holl gylch Sir Gaernarfon.
M Ar ol hyn ymroddais i ymaflyd yn y gwaith o bregethu goreu y

gallwn. Ond yr oedd fy amgylchiadau yn lled anffafriol i wneyd
dim yn debyg i degwch â gweinidogaeth y Gair. Yr oeddwn heb

ddim dysg. ond prin ddigon i ddeall llyfr Saesoneg eglur. Yr oedd

fy nawn a'm llais yn afrwydd a dilywodraeth, fy meddwl yn

arwyuebol, a gwaeth na'r cwbl, yr oedd diffyg ymroddiad yn fy

Hethu. Byddai fy mhregethu y pryd yma yn hynod o anwastad.

Ar rai adegau byddwn yn cael fy nghodi yn llawer uwch na mi fy

hun : brydiau eraill yn is. os oedd modd i hyny fod hefyd. Weith-

iau byddai y pregethu yn tra rhagori ar y bregeth. Bryd arall

byddai y pregethu yn llawer llai peth na'r bregeth. Bu cymeryd
mwy o lafur gyda'r bregeth yn foddion i wastadhau llawer ar y
pregethu. Pa un aienill a'i colled fu hyny, sydd amheus !

"Yr oeddwn ypryd hyn yn dilyn fyngalwedigaethynychwarel,
a chan y byddai rhyw foddion yn y capel agos bob nos, yr oedd yr

amser i lafurio ac astudío yn brin iawn genyf. Mor ddymunol yr

adeg yma fyddai cael amb^ll ddiwrnod drycinllyd er cael peldio

myned i'r chwarel ! Yn mhen dwy flyoedd neu lai, dechreuais flino

ar y chwarel. Xid blino ar weithio yr wyf yn >icr. Ond pa

alwedigaeth arall a gawn ? Nid oedd y tál am bregethu yr adeg
yma ond prin iawn, ddim yn haner digon i gynal dyn sengl, a byw
yn y ff<>rdd gynilaf.

u Daeth i l'y meddwl y gallwn wneyd byd gwych ohoni trwy

gadw siop fechan, ond Ilwyddo i gael Ue i'w chadw y cawn ddigon-

edd o amser, a rhyddid i fyned a dyfod fel y mynwn. Wel, dyna
hi, piop raid gael. Tra yn berwi y peth yn fy meddwl. a chynyg ar

fan neu ddau, ond y drysau yn gwrthod agor ; ar funyd, dyma
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ddrws yn agor 3-11 Xghlwtybont. Dynia obaith da am siop a siopwr.

Am unwaith niewn oes, gwelwn y byd yn wn o'm blaen. I aros

i'r siop fod yn barod, y peth cyntaf oedd i'w wneyd oedd niyned i

rywle i geisio gwneyd siopwr o hen chwarelwr. Yr oeddwn yr

adeg yma yn wyth ar hngain nilwydd oed. Agorodd drws yn bur
-ddidrafferth i hyny. Mor hwylus y mae pobpeth yn gweithio pan

y mae Rhagluniaeth cürion yn agor drysau ! Nid oes ei bath hi am
agor a chau. Dyma fi yn myned i Nefyn am dri mis at Mp. a Mrs.

Eoberts, Shop y Ylaes, a dyna lle bu y ddeu-ddyn anwyl hyn yn
ddiwyd ac yn ddygn, yn rfioddi eu holl ddoethineb ar lawn gwaith

yn ceiaio gwneyd y peth mawr, afroago, mynyddig, yn siopwr. A
diau iddynt deimlo lawer gwaith eu bod wedi ymgymeryd â thasg

hollol anobeithiol. Nid oedd yn y creadur oedd o'r tu ol i'r counter

ddim defnydd at siopwr, ond yr aicydd. Yr oedd ynddo awydd, ac

awydd angerddol hefyd. Bydded pobpeth arall fel y byddant

;

dyma sylfaen dda. aicydd.

" Ehywbryd yn mifl Mai, 1837, dyma fi yn fy siop. Dyn byw!
Haf ati bellach ! Dechreuais yn y fan isaf. Yr oedd fy cbwaer

Alargaret, yr hon oedd yn ieuanc o ran oed a phriodi, y pryd yma,

gyda mi yn cadw t. G"wnaeth hi ei rhanynffyddlawn. >*id oedd

genyf ond ü'30 o arian o'm heiddo fy hun yn dechreu ; ond trwy

fod yn ddyfal, yn fanwl, ac yn ofalus, daeth y siop yn weddoì

rhagddi. Ac felly, fe gollwyd y chwarelwr yn y siopwr. Ond ocb

fi ! fe lyncodd y siopwr y pregethwr hefyd. Do. Yr oeddwn yn
cael mwy o ryddid a mwy o amser nag yn y chwarel, ond collodd

yr aicydd. Mae sefyllfa fanteisiol yn rhy fynych yn troi yn
anfanteisiol i ddyn.

" Dywedwyd gair wrthyf gan hen chwaer yn Nefyn, pan oeddwn
yn aros yno, a wnaeth i mi yn y cysylltiad hwn lawer o les. Sioned

Owen ydoedd enw yr hen chwaer synhwyrol a chrefyddol, a dyma
oedd ei chynghor :

' Peidiwch a disgwyl gormod wrth eich cyfeill-

ion crefyddol gyda'ch siop. Yr oedd erfyniadau taer yn cael eu

gwneyd gan frodyr Xefyn am i Robert Owen (y Parch R. Owen,

Rhyl, yn bresenol) i ddyfod ynia i fyw, i gadw siop, ac yr oeddynt

yn addaw pob cynorthwy, trwy brynu yn y siop, wrth gwrs. Nid

trwy ein cyfeillion crefyddol, ond trwy ryw gigfrain y mae ein

Tad Xefol yn anfon cynhaliaeth i ni." Gallaf fìnau dystio yr un

peth.

"Profedigaeth lem i bregethwr yn byw ar gadw siop ydj-w hon;

dyn yn rhoddi ei amser a'i lafur i wasanaethu cynulleidfa a

chymydogaeth, ac mewn cjTnydogaeth boblogaidd bydd y llafur

yn fawr os mn dyn fod yn ffyddlawn ; ac eto y ' cyfeillion

crefyddol ' yn dangos y dibrisdod mwyaf ohono yn ei amgylchiadau
c
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bydol. Gwerthant ef bob dydd, nid am ddeg ar hugain o arian,

ond am ddiinai goch. Disgwylir iddo lafurio mor lwyr-ymroddgar

a'i gymydog sydd yn cael ei gynal i hyny. ( )nd disgwylir iddo ef

a'i deulu ymgynal wrth y siop. Atolwg, pwy sydd i gynal y mop?

Nid y bobl dda sydd yn galw am ei lafur, bid siwr
;
ond rhyw

gigfrain sydd yn teimlo ar eu calon wneyd y gymwynas yma iddo

ef a'i deulu. Gwir fod llawer mewn cymydogaeth yn ymddwyn
yn wahanol, gan deimlo dros eu pregethwr, a gwneyd eu rhan i'w

gynorthwyo. Mae pob pregethwr sydd yn byw ar gadw siop,

wedi cyfarfod â'r brofedigaeth hon i'w feddwl gan'waith a chan'-

waith drachefn.
M Nîd yn y fan yma ychwaithy mae yr afìwydd hwn yndiweddu.

Mae ymddygiadau gwahanol y cyfeillion crefyddoì yn gosod y
pregethwr mewn profedigaeth i yniddwyn yn wahanol tuag atynt

hwythau yn ei lafur bugeiliol. trwy wneyd mwy o'r naill nag o'r

llall. Yn wir, rhaid cael gra.s mawr i beidio, os gellir peidio er pob

gra& Xi> gall dyn, er cael pob gra>. fod yn ddim uwchlaw dyn

gragol. Dyma anffawd tiin. Disgwylir i'r pregethwr sydd yn

cadw siop wneyd gwaith y gweinidog mor llawn a'i gymydog nad

oes ganddo ddim fel galwedigaeth ond y weinidogaeth, a chsgwylir

iddo yr un pryd fod yn siopwr mor drwyadl a chymydog arall

nad oes ganddo ddim i'w wneyd ond gwerthu y tu ol i'r coaater.

Ar ol blynyddoedd lawer o brawf , mi a gynghorwn bob dyn i beidio

bytli a cheisio llenwi dau gymeriad mor wahanol i, ac angliyd-

rywiol â'u gilydd.

" Bellach, yr oeddwn yn bregethwr yn cadw siop. Tua'r adeg

hon, collais bob blas ar ddarllen llyfrau duwinyddol, a niethais ei

gael yn ol o gwbl i'r graddau y bu yn dylanwadu arnat' yn

flaenoml, er ei geisio yn egnîol. Parodd y siop i mi lawerobryder,

ond cefais fwy o amser i barotoi pregethau o'r fath ag oeddynt.

Ghrnawn hyn gan amlaf wrth y counter yn y siop."

V mae y nodiadau helaeth a ysgrifenodd lír. Ellis yn'ystod y
deng mlynedd hyn yn ei ddyddlyfr, yn ychwanegol at y nodiadau

blaenorol, yn dangoe eto ei fod yr adeg raa yn nodedig galed a

didrugaredd tuagato ei hun, ac yr oedd pryder yn nghylch ei

fywyd ysprydol mewn crefydd bersonol, ei ofal am anrhydedd y
weinidogaeth, ei ofn rhag i'r fasnach droi allan yn afiwyddiannus

ac yn niweidio] i effeithiolrwydd *-\ bregetìra, yn nghyda'r awydd
angerddol a'i meddiannai am i'w Wfijiidogaeth gael ei harddel

gan Ddnw »-r adnewyddiad a cadeiladaeth y saint ac achubiaeth

j)t-cl)aduriaid, yn peri fod y blynyddoedd hyn yn neillduol ob<

pruddaidd, a thrallodnfl yn ei hanea Vn mis Mai, 1835, cawn ef yn
ysgrifênu y llythyr canlynol at ei gyfail] serchus a'i gj'dymaith yn
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y weinidogaeth, y Parch. 0. Thomas, Bangor (yn awr Dr. Thomas,
Lirerpool), yn yr hwn y ceir profion diamheuol mor lawn o bryder
ydoedd am i'r cam a gymerodd gael ei fendithio gan Dduw er

lleshad eneidiau :

—

"Anwyl Owen,

"Yr wyf yn anturio anfon y papuryn hwn atoch, gan obeithio

fcrwy hyny ddal i fyny yn nghyda meithrin yr ychydig gyfeillach

a ddechreuasom. Bnan iawn y diffodda amser y gyfeillach wres-

oeaf, oddieithr defnyddio rhyw foddiou i atal hyny. Ac oherwydd
yr anghyfleusdra sydd i ni fwynhau cyfeillach ein gilydd trwy
ymddiddanion, nid anfuddiol ydyw i ni ymgymdeithasu trwy
lythyrau.

"Un o*r pethau sydd yn cael mwyaf o le yn fy meddwl yn
bresenol ydyw ofni, rhag ar ol i mi bregethu i eraill, fod fy hnnan
yn anghymeradwy. Byddaf yn ìneddwl yn fynych am ' fuwch frith

fawr' Jones, Tremadog. Y mae yn ddiau fod pregethu (a dyweyd
yn gydniariaethol) yn gyfansoddedig o gorph ac enaid. Dawu,
gwybodaeth, gweddnsrwydd, callineb, &c, ydynt gorph pregethu,

h.y., pethau allanol y weinidogaeth ; ond y mae gan wir bregethu

enaid, ac enaid y weinidogaeth ydyw cymdeithas â Duw. Pa
addurniadau bynag a allant fod niewn gweinidog, oni bydd cym-
deithas rhyngddo a Duw, ni bydd ei weinidogaeth amgen na chorph

marw heb enaid. Frawd anwyl, gwareded Duw ni rhag anog
eraill i rodio llwybrau nad oes ynom ddim ymdrech i*w rhodio ein

hunain, dangos drwg pechod heb weled ei ddrwg ein hunain, a

dangos rhagoriaethau Crist i eraill a ni ein liuuain heb erioed ei

weled oll yn hawddgar ac yn rhagori ar bawb. Ond dyma fel y
dylai fod, yr hyn a welsom, yr hyn a glywsom, hyny yr ydym yn

ei fynegi i chwi.
" Dymimwyf hysbysu fy mod mewn cryn raddau o ddyryswch o

achos fy llais, canys pa mor gymhwys bynag fyddo y materion,

oni bydd hyseinedd yn y traddodiad, ni byddant yn gymeradwy.
Er nad ydwyf yn hoff o ymdrechu i rodio llwybrau rhai eraill. eto,

y mae yn rhaid i mi i raddau ymadael â'm ffordd bresenol o

draddodi, ac am hyny rhaid gwneyd un newydd. Natur ydyw
rheol fawr llafaredigaeth, eto natur wrteithiedig. Ond wrth adael

fy null aflafar presenol, nis gwn ar y ddaear ar ba law i droi. Mae
arnaf ofn fod gan falchder lawer o law yn y fath gynhwrf

.

" Y mae rhyw dueddiadau grwgnachlyd yn afìonyddu fy meddwl
oherwydd prinder amser i ddarllen a myfyrio, heb ystyried nad
ydyw Duw yn gofyn oddiar fy llaw, yu fy amgylchiadau presenol,

yr hyn y mae yu ei ofyn gan y rhai nad oes ganddynt ddim i ofalu



96

yn fi gylch ond pregethu. Vr hyn a ofynir genym ydyw ' Bydd
ffyddlawn hyd angau.! Peth gwerthfawr yàyw cael cymhorthi
ddilyn yr Arglwydd yn ei Ragluniaeth.

" Bhedwn yr yrfa a osodwyd o'n blaen, gan edrych ar Iesu.

Gwareder ni rhag edrych ar neb aac ar ddim arall fel arno Ef;

myned trwy barch ac anmharch, gan edrych ar Iesu; ymladd
:Vn gelynion, gan edrych ar [esu; codi ein holl groesau, gan edryeh

ar [esu ; ymoètwng i ewyllya Ragluniaethol y Jehofah, gan edrych

ar Iesu. Bydded tesu Grist ein pobpeth. Nafydded i ni wybod
dim ond [esu Griflt, a hwnw wedi ei groeshoelio.

" Yr wyf newydd dderbyn llythyr oddiwrth fy nghyfaill anwylgu

ESllis Foulkes. Da genyf eich hysbysu ei fod yn iach a chysurufl.

Y mae yn anilwg i bawb fod gwylder a gostyngeiddrwydd yn

fáwr yn y dyn ieuanc duwiol hwn. Wele frawddeg neu ddwy o'i

lythyr: 'V mae ymadrodd a welais yn y aems yn aml wrtli fy

meddwì. 'V neb a elo yn rhy uchel i gymeryd cynghor gan yr

isaf, sydd yn anaddas i roddi cynghor i neb '; a'r peth ddywedodd

Mr. Hlias wrthym yn y Tiraig, 'Mae colli golwg ar fawredd y gAvaith

sydd yn peri i ddynion fyned yn falch.' Ac, meddyliwyf i mi gael

mwy o olwg ar bwyaigrwydd y gorchwyl o bregethu ar ol dyfod

i Gaer nag a welais erioed o'r blaen !

' Balasarn (baüast) gwerth-

fawr yn y meddwl onide ydyw hyn, i'w gadarnhau yn erbyn y
fath groeswyntoedd a gwrihdeitiau a allant ymosod ar bregeihwr

ieuanc yn y fath le a Chaerlleon.

" Yr wyf yn teimlo yn hynod o awyddufl a hiraethus am eich

cyfeillach eto, canya nid oes genyf neb o'r cyffelyb feddwl, //.//.,

neb yn fy ngliymydogaeth y gallaf dywallt fy meddwl idd<> yn

ddibetruflder, neb a allai gj-dymdeimlo â mi yn fy nigalondid

mynych, na neb a wna (neb rhyw ddyn wyf yn feddwl) fy lloni

trwy gyfarwyddiadau fel y gA\maethoch chwi lawer gwaith.

Gbdewch i mi eich cael yn gyfaill mynwesol.
" Yr Arglwydd a'ch bendithio yn gwbl oll. Amen. Da genyf os

caf glywed oddiwrthych.

" Fdwyf eich annheilwng Gyfaill,

"ROBERT ELLIS."

amedd, Mai 7fed, L836."

rmddengye y parodd aflafareidd-dra llais lawer iawn o boen

iddo yn y.<t<id y tymhor hwn. V mae yn ei ddyddlyfr lawer

o g>-f<iriadau at liyn wr<li eu hyflgrifenu yn Saesoneg, am yr

amcanai drwy hyny berffeithio <i huii yn yr iaith hono. Tua'r

adeg yr yagrífenodd y llythyr l»la< n<>rol, dywed: "Yrwyfmewn
penbleth dirfawr.gyda'm llai.- aflafar am nas gallaf ei reoli. Y
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gallodd trwy ddeall mewn pryd, a thrwy arfer ei lais i ddisgybl-

aeth galed, ddwyn Ilaia ydoedd yn natnriol yn grâs a garw, i beidio

cael ei deimlo yn annerbyniol gau ei wrandawyr. Yr oedd er's blyn-
yddoedd lawer o ran hyny a'i lais mor nodweddiadol ohono a dim
a berthynai iddo. Ni fuasai yn Robert Ellis heb y llais neillduol

oedd ganddo, a daeth hyd yn nod y llais yn dderbyniol a chymer-
adwy fel rhan ohono ef ei hunan.

Y mae ei ddyddlyfr y tymhor hwn hefyd yn cofnodi nifer o
'• Fwriadau " o'i eiddo, wedi eu hysgrifenu ganddo ar wahanul
adegau, fel penderfyniadau y gweithid ef iddynt gan argyhoedd-
iadau am dano ei hun, arferion drwg, a ehynydd a üwyddiant
yr achoe goreu. Bydd caagliad ohonynt yma yn gystal dangoseg o

ystâd ei feddwl a'i galon y pryd hwn a dim ellir gael :—
" 1. Yr wyf yn bwriadn yn aobi i lafurio mwy yn y Beibl, i

bregethu niwy o'r Gair, gan osod yr Ysgrythyr yn sylfaen i'm holl

bynciau, a bod ynfwy hyddyag yn v gwirionedd. -Chwefror '25,

1836.

• 2. Yr wyf yn bwriadn yn aobr i ymdrechu á'm holl egni o blaid

achos cymedroldeb yn mhob modd a thrwy bob moddion. Am
hyny ni byddaf yn fyr o wneyd fv ngoren drwy çrvnihorth gras.—

Mawrth 18, L836.

" 3. Yr wyf yn aobr yn penderfynu na bydd i mi. trwy gA-mhrn-th

gras, yfed yr un dyferyn o ddiodydd meddwol ond fel meddygin-
iat-th.—Gorphenaf 3, 1 836.

"4. Yr wyf yn penderfynn gcwod íesn Grist wedi ei groe^hoelio

yn ganolbwynt i fy holl bregethau. Mi a ddylwn drin pob cangen

o athrawiaeth fel ag i agor y ffordd i ogoniant ( 'rist ymddiagleirio.

—Goi-phenaf 5, 1836.

" 5.Yr w^-f yn bwriadu yn sobr i chwilio yr holl bynciau yn y ' Cyffea

Ffydd,' a'u profi yn ngw^iieb y Beibl a llyfrau eraill, ac felly i

geisiogosod yn fymeddwl GorphoDduwinyddiaeth.—Aw-t 26, 1837.

"6. Mî a ddymnnwn na byddo i mi wned dim tuagat fod yn

ddyn cyhoeddus. h.y., na byddo i mi ymwthio i mi lle, cyflawni

un gwasanaeth, ffurfio im agwedd arnaf fy hun, na dyweyd dim i

foddio y duedd lygredig sydd ynof i ddangos fy hun— Ion., 1837.

•• 7. Dymimwn ymdrechu i ddyweyd sylwedd wrth bregethu yn

hytrach nac amcanu at sn.—Chwefror 19. 1837.
•• Yr un Sabbath, yn mhwlpud Brynaera, penderfynais yn

—

" 8. Na bydd i mi eistedd cyn i'r gynulleidfa orphen canu, oni

bydd rhywbeth mawr yn galw am hyny.
" 9. Yr wyf yn bwriadu. trwy gymhorth gra?. i wa^traffu llai ar

fy am^er, ac i'w ddefnyddio vn well. Mawrth 30, 1838."



Xos Wener, Chwefror 6ed, 1839, cawn ef yn cyflwyno ei hun i'r

Arglwydd yii y geiriau hyn :

—

" Dyma fi nnwaith eto yn dymuno offrymu fy liun i'r Arglwydd
a'i waith. Yr amodau y dymunwn sefyll atynt ydynt— (1), Peidio

â phechod. (2), Chwilio pa beth a orchymynir i mi yn y Gair, ac

ymdrechu i gadw at y cyfryw orchymynion. Dymunwn wneyd y
cyflwyniad hwn ohonof fy hun i*r Arglwydd bob dydd."

Dydd Sadwrn, y 27ain o Orphenaf, 1830, odanypenawd, "Cy-
famod newydd," yagrifena fel y canlyn :

" Yr wyf yn dymuno cael myned i gyfamod á'm Duw drachefn.

Dymunwyf

—

" 1. Roddi fy holl achosion tymhorol yn ei law Ef.

" 2. Iddo Ef fy arwain a'm tywya ar hyd y ffordd hono y byddaf
fwyaf o ogoniant i'w enw, ac o ddefnydd gyda'i waith.

"3. Cael cymhorth i'w ddilyn yn ei ÎRagluniaeth yn dawel a

diddig o ran fy yspryd, heb ymrwyetroyn ormodol gyda negeseuau

y bywyd hwn, ond cael bod yn foddlawn i'r hyn sydd genyf, ym-
dawelu yn wyneb ei droion chwerwon, bod yn bererin ar y ddaear,

acfelly i beidio a theimlo llawer oddiwrth wén na gwg y byd.
" 4. Yr wyf yn dymuno cyflwyno fy hun iddo—gorph ac enaid^

i m cadw byth trwy Grist.

"5. Yr wyf yu dymuno cael byw mewn awyr mor glir o ran fy

yspryd, fel y byddo ei fwynhau Ef fy hyfrydwch penaf.

"6. Yr wyf yn dymuno caely fath adnabyddiaeth o'm Gwaredwr
a'r iachawdwriaeth trwj-ddo, nes eigaru yn benaf, ac ymorwedd ar

ei drefn.

"7. Yr wyf yu dymuno ymarweddu mewn pobpeth i fynegu
rhinweddau yr Hwn a'm galwodd.

"8. Yr wyf yn dymuno ymnerthu i'w waith a'i wasanaeth yn y
modd mwyaf Uwyr tra byddaf byw.

'•
'. Vr wyf yn dymuno ac yn gweddi'n am gymhorth i gadw at,

a dilyn y rheolau hyn."

Y man y dyddlyfr yn rhoddi i ni aniryw o'r cyfamodau hyn a

wneid ganddo rliyngddo <Yi Dduw, yn neillduol felly ar ddechreu
blwyddyn

; ac er y ce hwynt yn ami-ywio rhyw gymaint yn
manylion eu cynwysiad, y maent yn eu prif faterion, dymuniadau.
ac amodau, yn ateb i'r un a roddwyd ucliod. Xis gellir darllen y
rliai hyn heb deimlo fod ein gwrthddrych yn un ydoedd bob amaec
mewn trafferth gydag ef »-i hun, ac me^ni awydd augerddol
i gyflwyno i'w Arglwydd y gwaaanaeth goreu a ffyddlonaf a allai.

Tra y mae yn rhwym >> roddi rhyw gymaint o'i amser i'r fasnach,

pregethu a'r cynghori ydyw baicfa cynwya ei ddyddlyfr.

Gy<la'r rhai hyn yr oedd yn pryderu ac yn gwir ofalu. Ma?nachu
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yr oedd yn liollol ermantaia i ymroddi i bregethu, ac er cyfleusdra i

gyflwyno i'w Dcluw well a helaethach gwasanaeth. Felly wrth
ddarllen cofnodiadau ei ddyddlyfr y tymhor hwn, ni cheir nemawr
i air am y fasnach ; a phan y ceir ef, y mae hyny bob amser pan y
mae yn ofni i'r masnachwr gymylu a thori ar effeithiolrwydd

llafur a defnyddioldeb y pregethwr. Y mae corph mawr y cofnod-

iadau yn ddatganiad o'i deimlad yn y llafur Sabbothol, ei ymrodd-
iad i'r gwaith cartrefol, ac yn enwedig ei ddiffygion ei hunan yn yr

ymgysegriad llwyr a hollol i'r gwasanaeth. Ymdrechai yn galed a

di-ildio y pryd yma mewn llafur i wneyd pregethau newyddion, a

chymerai boen lawer bob amser yn eu parotoad. Byddai ganddo
bregeth neu ddwy yn newydd bob mis, yr hyn, yr adeg hono, a

dyweyd y lleiaf, oedd yn newydd-beth pur hynod. Wrth, ac ar ol

eu cyfansoddi, pryderai lawer yn nghylch eu llwyddiant yn eu

hamcan goruchel fel ceuadwri cymod Duw at fyd colledig. Gellir

deall hyny wrth ddarllen ycyfrywsyrwadau a ganlyn yma a thraw

yn y u Üyddlyfr " am ei Sabbothau :

—

M
' Dydd y pethau bychaìn

'

cefais gymorth. ' Rhybuddio y drygionus '—tywyll. ' Ni rwystrir

'

—goleu canolig. Taith Ysgoldy a Rhydfawr. Yr oedd fy mhregethu

y Sabboth yn ddarlun o'm byw trwy yr wythnoa, Bu'm i yn yr

wythnos tyw yn mliell oddiwrth Dduw ;
ar y Sabboth bu Duw yn

bell oddiwrthyf finau."

Y mae y cofnodiadau hyn yn dra lluosog, ond gwasanaetha y rhai

hyn yn engreifftiau i ddangos fel yr oedd ei feddwl o'r dechreu yn
gwbl fyw i bwysigrwydd y gwaith yr ymgymerodd âg ef, ac o'r

angenrheidrwydd am wyliadwriaetib wastadol arno ei hun er cadw
ei hunan mewn agwedd y byddai Duw yn debyg o gymeradwyo a

bendithio ei lafur a'i waaanaeth.

Yn ei gofnodiadau gwna y sylwadau canlynol ar brofiad crefyddol,

y rhai a achlysurwyd, fel y mae y cofnodiadau blaenorol a dilynol

yn dangos, gan agwedd ei feddwl a'i broíìad ei htman :

—

" Mae crefydd yn betb i'w phrotì. Nídyn unigy mae i'w chwilio

a'i deall, i'w gweithio a'i hymarfer, ond hefyd y mae yn beth i'w

mwynhau. Mae argyhoeddiad, edifeirwch. maddeuant, cariad,

gobaith, ffydd, llawenydd, nid yn unig yn bethau i'w deall, ond

hefyd yn bethau i'w protì. Os darllenwn y Beibl, ni a welwn y
byddai y duwiolion yn proli llawer ohonynt.

/ " Yr hyn yr ydym yn ei brofì sydd genym o grefydd mewn gwir-

ionedd. Mae cael profi ychydig yn well na gwybod llawer. Mae
ychydig o oleuni yn y galon yn well na llawer o oleuni yn y pen.

Mae gwj-bedyn byw yn well na llew marw. Mae ychydig o alar

oherwydd pechod yn well na dawn angelaidd i ddyweyd am dano.

Mae aderyn mewn llaw yn well na dau mewn llwyn. Mae ychydig
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mewn protìad yn well na llawer mewn hanes. Nid ydyw gwybod-
aeth noeth heb brofiad ddim amgen na chorph marw heb enaid, eis-

tedd wrth fwrdd llawn o ddanteithion heb ymborthi, lamp heb olew,

adeilad heb graig yn sylfaen, a darlnn ar y pared heb ddim bywyd.
u Y mae theory gyda chrefydd yn beth peryglus—dyn yn dysgu

morwriaeth yn ei barlwr heb wybod dim am gael ei luchio gan y
tonau, a'i guro gan ruthriadau croes-lanw ; dysgu defodau milwr-
aidd heb erioed weled ei elynion, heb wybod fswr beth yw bloeddio

i'r frwydr, na pha beth ydyw chwyrnelliad y bwledi o amgylch ei

ben, cleddyfau yn ehwareu o gwmpas ei galon, dros ei esgidiau

á mewn gwaed, heb wybod nemawr am ymgyrch chwymwylll y
meirchíilwyr, a bidogau y gelynion yn bygwth trywanu ei galon.

Y mae proti ychydig yn well na gwybod llawer. Dyma fel y mae
gormod gyda chrefydd, yn gwybod llawer yn hanesiol, ond heb

wybod dim yn brofiadol, gwybod ond ychydig am daranau Sinai,

am farw i'r ddeddf ac am aileni, oherwydd pechod, yn gwybod ond

ychydig am rinwedd gwaed y groes a maddeuant pechodau.

" ' Rho brawf , rho brawf ar frys i ni

ddwyfol haeddiant Calfari.'
*'

Tua diwedd y tymhor hwn, yr ydym yn cael i ddau ddigwydd-
iad pwysig iawn gymeryd lle yn ei lianes, priodi gwraig a chael ei

ordeinio i gyflawn waith y weinidogaeth. Cymerodd y ddau am-
gylchiad le yn y tiwyddyn 1842. Caiff ef ei hunan adrodd yr hanes

fel yr ysgrifenwyd ef ganddo yn y fìwyddyn 1879 :

—

" Yr oedd ysfa gwraig arnaf byth er pan ddechreuais gyda'r siop,

03 nad ryw gymaint cyn hyny. Yr oedd genyf dri thestyn i'm

gweddi y pryd hyny—cael crefydd o'r iawn rywfy hunan, gweini-

dogaeth f uddiol, a gwraig. Bu'm yn cynyg fy lmn i ryw ddwy
fenyw, ond darfu i'r ddwy fy mwrw ymaith braidd yn ddirmygus.
Effeithiodd hyny gymaint arnaf fel na ehlywn ar fy nghalon gynyg
fy hun i'r un ferch drachefn. Cefais lawer o drwbl meddwl gyda
helynt y priodi. Yr oeddwn o hyd yu tnimlo y dylwn briodi, ond
gydaphwy? Effid oedd dim yn t'y meddwl yn tueddu at yr un
ferch mwy ua'u gilydd. Oblecdd liyny cymerais y peth yn fater

gweddi, ac Ofl gweddîaifi yn ddifrifol am ddim erioed, gwnaetlmm
hyny am gael gwraig. Gwraig a fyddai yn gymhortfa i mi gyda'i

waith Ef fyddaì baich y weddi bob amaer. <)- cefaia íy nirwrando
mewii «liiii. cefaia yn hyn. Oan nas gallwn gael gwraiíí t'y hun,
cymerM«l<l fy Miad Nefol y ^rchwyi o'm llaw. Daeth a gwraig i

mi heb ei cheisi... ûwnaeth i mi .-i phriodi er fy ngwaethaf. Ni
bu iddi hi gymhell «-i hun i mi, ac rri bu i minau gymhell fy huu
iddi hitliau. Kto aeth yn gyfrinach rhyngom. Cyn dyfod i bwynt,
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oherwydd rhywbeth neu gilydd, dyrysodd fy meddwl, a mynwn
dynu yn ol, ac rrid oedd neb am wrthdynu. Elwn inau yn ol os

felly y dyniunwn. Ond ni fynai fy Xhad Nefol ryw ehwareu ffl
felly. Pan y gofynwn iddo pa beth a wnawn, dywedai wrthyf
mewn iaith mor eglur fel nas gellid ei chamgymeryd. *Mae yn
rhaid i ti gymeryd Hon a Hon yu wraig.' Felly y bu. Da fu y tro.

Beiiüithier ei Enw. Ar y L'3am dydd o Fawrth, 1S42, ymtmais
raewn priodas á Jane í^vans, merch llr. Humphrey Evans. Cae'r-

ffynon, ger Harlech. Yr oedd hi eisoes er yn lodes wedi arfer â

sinp, ac yr oedd yn meddu llawer iawn o gymhwysder at gadw
-1 >p. Dyma oedd ei helfen. Prof' <dd yn wraig ac yn fam deilwng
o'r enw. Gwnaeth bobpeth a allai yn fy ffordd fel pregethwr.

(iweithiai yn galed yn y siop er niwyn fy arbed. Hwyliai íì bob
smser yn siriol i'm cyhoeddiadau. Gwnaì bobpeth mor bieascmt

ag y gallai i'm derbyn adref yn ol. Profodd yn ymgeledd gym-
hwys i eithaf y gair. Mae dnwioldeb a sèl grefyddol fy ngwraig
uwchlaw ei amheu. Xid ydyw yn berffaith mwy nac eraill o'r

saint. ond y mae yn bur dduwiol, ac yn ymroddgar i wasanaethu
Duw trwy bob dyfal bara. Byddai yn dda genyf pe gallwn fod

mor hyderus am fy niogelwch fy him ag yr wyf yn gallu bod am
gyrlwr fy ngwraig. Yr ydym bellach wedì cyd-deithio trwy
anialwch bywyd daearol er's dwy ar bymtheg ar lmgain o rlynydd-

oedd, wedì g^veled llawer ]»ant a bryn, ac yr ydym rywfodd pi
myned yn fwy hoff o*n gilydd o hyd. os yw hyny yn bo^ibl.

Bydded i ni ein dau gael cydfyw, ac na fydded pellder mawr
rhwng dyddiau ein marw, ond bydded ew^dlys Duw am hyn.

' Bu i ni chwech o blant, pedwar o feibion a dwy o ferched.

i - ein plant oll allan yn blant crefyddol, ond i'r fam, fel modd-
ion, y rhaid dìolch am hyny, ac nid i mi. Bu hi yn ofalus ac

ymroddgar yn eu maethu a'u meithrin yn addyag ac athra^iaeth
yr Arglwydd ar y Sabbothau, ac adegau eraill, pan y byddwn yn
gorfod bod oddicartref yn pregethu.

" Yn nechreu yr un rlwyddyn y dewiswyd fì, gyda'm cyfaill Jolm
Owen, Gwindy, Eifìonydd (y diweddar Barch. John Owen, Ty'n-
llwyn), gan Gyfarfod Misol Sir Gaernarfon, a g^mhaliwi,-d yn
Mhwllhelì, i gael ein hordeinio. Nîd oeddwn bresenol yn y
Cyfarfod Misol ar y pryd, a phan ddeallais, teimlais ar unwaith fod
camg^mieriad mawr wedi ei wneuthur gyda golwg arnaf fi. Peth
braf i'w ordeinio yn wir ! Buasai fy atal i bregethn yn beth Uawer
cymhwA-sach . Yr wyf yn credu yn benderfy : iol eu bod wedi methu.
Fe ddengys Duw iddynt eu mistaìce rywfodd neu gilydd. Fe yr
yr Arglwj-dd nad ydwj-f gymhwys i fodyn weiiridog yr Efengyl.

" Yr oedd ordeinio gweinidogion gyda 'r Methodistiaid cyn hyn
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yn dechreu myned i'r goriwaered ; ac felly yr aeth, nes myned i'r

pant isaf. Vn o'r pethau isaf sydd yn perthyn i Fethodistíaeth

ydyw ei hordemiad. Yr oedd yr oideìnio y pryd hyny yn rhoddi

rhywfath o urddas ar ddyu yn ogolwg rhyw ddosbarth; ond y
mae hyny, bellach, wedì Uwyr ddarfod. Ac eto, y mae difrifwch

o*r mwyaf yn hyn i'r ordeìniedig. Dyn yn cael ei alw gan wlad i

fod yn weinidog ! Yr oeddwn yn meddwl ar y pryd, ac yr ydwyf
yn parhau i feddwl felly, na ddylai yr un dyn ymgymeryd â'r fatli

alwad ddifrifol yn unig er mwyn yr enw gwiidog. Xa, fe ddylai

pawb sydd yn derbyn galwad ei frodyr feddwl o ddifrif am lenwi

yr env:, hyd y gallo. Bu hyny yn boen i mi ar y cyntaf, ar ol i'r

ordeiniad fyned trosodd, fod rhywrai oedd yn meddu dylanwad
mawr yn y wlad yn arfer y dylanwad hwnw er fy ngwthio yn
mlaen. Bu hyn yn wanychdod poenus i mi, rhag mai dynion oedd

yn fy ngosod yn y weinidogaeth, ac nid Crist.

" Cymerodd yr ordeiniad le yn Nghymdeithasfa y Bala, Mehefin

8fed, 1842. Yr oedd Cymdeithasfa y Bala y pryd hyny heb golli ei

gogoniant. Naw ohonom oedd yn cael eu hordeinio yr adeg hono,

ac o'r naw nid oes ond pedwar ohonom yn fyw ac yn y weinidog-

aeth, sef y Parclm. Roger Edwards, Wyddgrug; William Pierce,

Rhosesmor ; Owen Jones, Llandudno, a minau. Y mae un brawd
arall yn fyw, ond heb fod yn bresenol (y flwyddyn 1870) yn pregethu.

Yn y Drysorfa am Awst, 1842, cawn y llywyddid ' y cyfarfod gan

y Parch. John Jones, Tremadog. Dechreuodd y Parch. Lewis

Morris trwy ddarllen a gweddîo. Y Parch. John Hughes, Lirer-

pool, a adroddodd araeth ar Ansawdd bresenol Methodistíaeth yn
Xghymru, yn nghyda'r dyledswyddau a'r peryglon. Bwriodd olwg
gryno ar ffurf gyfansoddol, gwedd amgylchiadol, ac anaawdd
ygprydol y Corph, gan ei gymharu yn awr á'r hyn ydoedd yn ei

fabandod. Yn mysg ein peryglon, nododd fod yn beryglus i ni

anghoflo ein swcwr, colli yapryd barn a doethineb mewn swyddog-
ion, g^N*anliau mewn undeb a brawdgarwch, myned i seguryd a

marweidd-dra, &c. Cyn terfynu, crybwyllodd am yr arwyddipn o

fywyd sydd eto yn ein mysg, gan ein calonogi i fyned yn mlaen. V

Parch. Evan Harris, o'r Deheudir, a ofynodd y cwestíynau athraw-

iaethol arferedig i'r brodyr a neillduid ; ac wedi derbyn eu hateb-

iad, y Parch. John Bughea, air Drefaldwyn, a ofynodd am yr

arwydd o ddewisiad y Corph ohonynt i weinyddu yr ordinhadau o

Fedydd e Swper yr ArglwyddL Bhoddwyd hyny trwy ddyrehafiad

dwylaw. Y Parch. William Amlwch, a draddododd
gynghor tra difrifol i*r brodyr ordeiniedig, adiweddodd Parch.
John Jones, Llanbedr, sir Aberteifi, trwy weddi.'"

W'rth edrych yn r.l yspaid dwy ar l»ymtheg ar hugain o Hynydd-
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oedd, nis gallai lai na thori allan i ddywedyd, " Diolch, diolch am y
cadw a'r cuddio a fu arnaf íì !

"

'• Myfi oedd yr olaf ar y rhestr yn y Bala, ac yr oeddwn felly yn
mhob ystyr. Ehywfodd yn y gynffon yr wyf byth, er i mi wingo
llawer yn fy oes am fyned ychydig yn nilaen. Yr wyf bellach yn
dechreu boddloni ar y lle yr ydyf, ac yn gallu llawenhau wrth
weled eraill yn fy nihasio. Qnd trwy gymhorth Duw, mi wnaf fy

ngoreu. Rhodded yr Arglwydd ras i mi i fod yn ffyddlawn ar

ychydig. Gwareded 11 rhag pob gweithred ddrwg, a chadwed ti

iV dragywyddol deyrnas, trwy Grist Iesu. Amen."

PENNOD V.

" Y DEUGAIN MLYNEDD HYN.'

RHAN I.

Ymroddiad i waith—Yr ardystiad dirwestol, a'i ymdrechi<>n <> blaid

sobrwydd— Ei edmygedd o Mr. Elias—Ei sylwadau ar Mr
Elias fel ffwrandawr—Difrifwch Mr. Ellis—Ei ajiechyd, u'i

ojffithiau—JEi daith ìr Deheudir—JEiymdeimlad dwfn o lyyredd

y ya/on—Pryder yn nyhylch taith i Loeyr—L'eisio ymroi ìr byd—
Mr. Boberts, Amlwch, yn Nghymdeithasfa y Bala—Ei yyfar-

fyddiad á, a'i edmygedd <> Mr. Humphreys, Dyffryn—Bedyddio

eiferch ei hun—Ygofid a'r pryder yn ei herwydd—Sylwadau ar

natur aphwysigrwydd yr ordinhad o Fedydd.

.

Tymhor o weithio caled fu y tymhor hwn, ac o ymroddíad

cyaegredig i waith yr Ârglwydd yn ei amrywio] gysylltiadau. Yr
ydoedd Mr. Ellis. yn ystod y rhan fwyaf o'r tymhor yma, yn gorfod

trafferthu â negeseuau y bywyd hwn er cynhaliaeth id«:lo ei lum a'i

deulu. Ond pregethu, a gweithio dros ei Arglwydd, oedd meddwl
mawr llywodraethol ei oes. I hyn yr aberthodd ei hun gorph ac

enaid. Yr ydoedd yr hunan-aberthiad hwn i Iesu Grist yn peri

ei fod bob amser yn im o'r rhai cyntaf i syrthio i mewn â phob

symudiad tueddol i lesoli dynoliaeth, ac i'w gwaredu o'i thrueni.

Cawsom, yn y benuod ddiweddaf, ei fod mor foreu a Gorphenaf,

1836, wedi gwneyd penderfyniad i lwyrymatal oddiwrth bob math
o ddiodydd meddwol, ac felly i fod yn ddirwestwr. Efe a'r

diweddar Barchedig Thomas Edwards, Ebenezer, oeddynt y ddau

gyntaf yn y plwyf a'r cymydogaethau i gymeryd yr ardystiad hwn.

Gwnaethant hyny yr un adeg yn nghapel Dinorwig, ar ddiwedd

cyfarfod, yn yr hwn yr oedd y diweddar Mr: Bobert H. Williams, y
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pryd hyny o Fanchester, ac yn ddiweddaf o Menai Bridge, yn
areithio ac yn llosgi aloohol, er Uawer o syndod a boddhad i'r

gynulleidfa. Parhaodd yn ffyddlawn i*w ardystiad hwn hyd y
diwedd, ac ymgymerodd yn galonog â phob ffurf newydd ar y
cwestiwn, gan ystyried mai ei ddyledswydd a'i ragorfraint ydoedd
cael gwneyd ei hun yn bobpeth i bawb, fel y gallai drwy hyny
enill rhai. Gwnaeth ei oreu bob amser trwy eaiampl, perswadiad

personol, ac areithio cyhoeddus i gael ei gydgenedl o drueni a

dinystr cyfeddach a meddwdod. Ni bu neb a'i barch ynfwy fel

dirwestwr egwyddorol a phybyr nag efe ani yspaid pum' mlynedd
a deugain.

Gwelir iddo gael ei ordeinio yn mhen y flwyddyn wedi marwol-
aeth y Parch. John Elias, ac yr oedd yr ymdeimlad o'r golled ar ei

ol ef fel tywysog a gr rnawr yn Israel wedi syrthio, yn peri fod

ei ddylanwad ar ddynion ieuainc yn gwynebu y weinidogaeth yn
llawn cymaint yn ei farwolaeth ag ydoedd yn ei fywyd. Vr ydym
yn cael fod Mr. Ellis, oddiar ei adnabyddiaetb o Mr. Ëlias, yn
edmygydd trwyadl ohono, ac yn teimlo yn ddwfn y golled a

brofwyd yn ei ymadawiad. Yn mysg ei bapyrau, ca-\vn y sylwadau
canlynol ar

ICB. ELIAS FEL GAVEAXDAWI{.
" Nid yn unig yr oedd Mr. Elias y pregethwr goreu yn ei oes, on<l

yr ydoedd hefyd y ffwrandawr goreu. Mae wedi digwydd yn rhy

fynych fod y pregethwr enwog yn gwneyd gwrandawr sâl, ond nid

ydyw hyny mor hyllig a gwrthun a bod rhyw gorach <> bregethwr
yn gwneyd trwyn sur a gollwng ei dwsiau wrth wrando ar <-i

frodyr yn pregethu. Ond yr oedd Mr. Elias yn wrandawr da.

Ymddangosai fel wrth ei fodd yn mwynhau gweinidogaeth pregeth-

wyr cyffredin eu doniau, os caffai eu bod yn amcann yn gywir aî

leshad eu gwrandawyr. Ar y cyfryw rai byddai yn gwrando â'i

holl egni. Byddai yn fwy felly nag odidineb yn y gynulleidfa.

Daliai ar bob gair a ddywedai y pregethwr, edrychai yn siriol,

porthai, amnridiai, gan ddal ei oreu ar y gwirionedd ;ì draddodid.

Byddai ei holl agwedd yn llefaru geiriau Cornelius, • Vr awrhon,

gan hyny, yr y'm ni oll yn bresenol gerbron Duw, i wrando yr lioll

bethau a orchymynwyd i ti gan Ddnw.' Mor hawdd fyddai

pregethu i L'ynulleidfa o wrandawyr fel efe í Dyn yn pregethu i'r

gwynt, fel y dywedir, neu ynte un yn dwyn i mewn heresiau,

ty<l<lai yn wrthodedig Lran<l<l". Byddai ei feddwl sanctaidd yn

tosturio wrth y naill ac yn dirmygu y llall.

"Rhyw deirgwaith neu bedair y bu'm i yn cei.-io pregethu yn < i

glywedigaeth. Y tro cyntaf y<l<»e<l<l yn oghapel y Graig. a hyny

>ni lled fuan ar ol i mi ddechreu pregethu. Ychydig o fisoedd yn
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flaenorol yr oeddwn yno niewn Cyfarfod Misol yn cael fy nerbyn

yn bregethwr. Aethwn oddicartref i'r Graig ar foreu Sabboth

gwlybyrog. Yr oeddwn yno yn foreu. Rhyw haner awr cyn

amser dechreu, dywedodd gr y t wrthyf fod un arall i bregethu

gyda mi y boreu hwnw. Holais pwy ydoedd. 'Oh! Mr. Elias,'

oedd yr ateb. Ond nid aeth y newydd yn rhyw brofedigaeth fawr

i mi ar y pryd, am y gwnaethum fy meddwl i fyny yn y fan

na wnawn bregethu, a theimlwn yn bur sicr na byddai neb mor ffol

a cheisio genyf. Dechreuais ofni, pa fodd bynag, rhag y ceisid

genyf ddechreu yr oedfa. Yn mhen enyd, rhyw ddeng mynud cyn

yr amser, dyma Mr. Eliaa at y drws yn ei gig. Daethai y boreu

hwnw o'r Borth. Ni byddai efe byth ar ol ei amser. Mawr oedd

yr helynt gan y cyfeülion yn ei gylch, ac yn enwedig felly gr y
tÿ capel. Yr oedd Mr. Elias mor nodedig o ofalua fel na ddeuai i'r

t nes rhoddi y ceffyl, y gig, a i>hobpeth yn eu lle. Mynai efe

weled y diwedd ar bobpeth. Ond o'r diwedd, i'r tÿ ag ef, a phawb
am y goreu i'w groesawu. Vr oedd yntau yn fáriol ac yn dirion

wrth bawb. Ysgydwai law à'r holl gyfeillion, a hyny gyda gwên,

ond gwên ddifrifol, cofier. Byddai difrifwch hyd yn nod yn

ngwênu Elias. Àr ol i bawb orphen eu moes-gyfarchiadau,

dywedwyd wrtho pwy oeddwn inau. Edrychai amaf gyda gwên.

Daeth yr amser i ddechreu yr oedfa. Dywedodd y blaenor y
gwnawn i ddechreu yr oedfa, a dyna y gwrid i'r wyneb a'r cryndod

i'r cymalau. 'Na/ebe Mr. Elias, gyda gwên fyth, * rhaid i'rgr
ieuanc bregethu ; efe sydd i fod yma heddyw : myfi ydyw yr

mtruder.1
' Xa, gwell genyf beidio, os gwelweh yn dda, Syr,'

meddwn inau. ' na,' ebe Mr. Elias, ' rhaid i chwi bregethu.' Ac

i'r capel yr aed dan grynu. Darllenais a gweddiais, ac yr oeddwn
yn teimlo rhwyddineb. Yr oedd ' Amen ' Elias i'w gly^red dros y
capel. Ar ol darfod y gwasanaeth dechreuol, troais ymaith i roddi

lle i'r gr enwog. Ymaflodd yntau ynof o'r tu ol â'i ddwylaw, ac

a'm gwthiodd i'r front drachefn, a dywedodd eilwaith yn y modd
ruwyaf serchog a thyner fod yn rhaid i mi bregethu. Felly fu.

Nid oedd dim i'w wneyd ond pregethu neu fethu. Pa beth bynag
am fy mhregethu, yr wyf yn sicr nad oedd yno neb yn well

gwrandawr, oa cystal, â Mr. Elias ; ac yr oedd ei waith ef yn
1 porthi,' fel y dywedir, yn rhoddi i mi lawer iawn o hwjdusdod a

hyfder i wneyd fy ngoreu yn y gwaith. Yr oedd yn ymorchestu

i'm gwneyd yn ddiofn.

" Ar ol i'r gwasanaeth orphen, aethum i'r t capel, ac yno yr

oeddym ein dau i giniawa. Cymerodd fi gydag ef yn ei gig i Dan-

y-maes at ddau o'r gloch, ond yr oedd efe yn myned i'r Crûg i

orphwys. Yr oedd yn y t ac ar hyd y ffordd yn hynod rydd a
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chyfeillgar, yn ymddiddan yn siriol ac yn cynghori yn dadol. Yr
wyf yn cotìo ei fod yii rhoddi cynghor felly i mi :

—
' Myfyriwch

boh gwirionedd yn drwyadl, fel y gellwch ei ddeall o bob tu, a'i

adnabod yn ei holl gysylltìadau a gwirioneddau eraill. Dynay
Wyddfa, nid ydyw yn ymddangoa yn hollol yr im fath o Gapel
Cnrig, o Lanberis, ac o Feddgelert, eto y Wyddfa ydyw. Er mwyn
ei hadnabod yn iawn, rhaid edrych arni o bob pwynt. Felly y mae
gydag athrawiaethau y Beibl. Ewch o'u cwmpas, ac edrychwch
arnynt o bob cyfeiriad. Edrych ar y gwirionedd o un ochr sydd

yn arwain i gamsyniadau. Ymroddwch i fyfyrio y gwirionedd yn

drwyadL' Vr wyf yn eoiio syhv arall o'i eiddo ar y pryd— ' Gofel-

wch am bregethu yn blaen ac yn eglur. Y mae y cyffredin o'r

gwrandawyr yn llawer mwy anwybodus nag y byddwn ni yn

meddwl. \\ Mi a wn pa beth ydyw pregethu yn ieuanc, a pha beth

bellach ydyw pregethu yn hen. Mi a wn yn dda mai temtasiwn

pregethwr ieuanc ydyw ceisio boddhau y dosbarth mwyaf
gwybodus yn y gynulleidfa, ond edrychwch chwi ar y boblach isel

fydd ar y meinciau ar lawr y capel, a phregethwch i'r rhai liyny,

a gadewch i bobl ymyl y yallery, y bobl ddeallus, i gymeryd eu

siawns.'
u John Elias oedd yn bob peth o ddifrif . Os gwrando, gwrando

o ddifrif. Os pregethu, pregethu o ddifrif. Nifl gallai fod yn

ysgafn gyda dim. Yn wir yr oedd gweled Elias yn rhoi rhyw
awydd am unwaith ar rai lled ddiofal i fod o ddifrif. Bydd gweled

ei ddarlun ar hyd y parwydydd yn peri i mi deimlo yn gywil-

yddus. Bydd yn cymhell i'r meddwl, dyma ddynfu byw o ddifrif.

• Eüias oedd ddyn ' y mae yn wir, yn meddu ei wendidau fel dynion

eraill, ac yn gorfod dioddef fel eraill ; ond o'r holl ddynion a

welais erioed, ni welais neb wedi esgyn mor agos i'r angel, yn

gymaint felly fel y byddai amheuaeth yn y dychymyg ar brydiau

pa un ai dyn ai angel fyddai mewu gwirionedd."

Nis gellir darllen yn ystyriol y sylwadau uchod am y diweddar

Mr. Klia> heb deimlo y rhaid fod y neb a'u gwna ei hunan yii ddyu
difrifol. " Pob cyffelyb, ymgais." Y mae hyn yn wirionedd yma
beth bynag. Nerth yr elfen o ddifrifwch ynddo ef ei hunan a'i

gwnelai mor wresog, ac a daniai ei enaid â brwdfrydedd byw i

adnabod a gwerthfawrogi difrifwch mewn eraill, a hyny, fel yn y
darlun blaenorol, nes ymylu ar syrthio o fiaen y corphoriad ohono
yn Mr. ESlias i'w haner addoli. Y ma^ y difrifwch \\vm fel

gwythien euraidd yn rhe<leg trwy ei holl ymwneyd â gwaith T)uw

ar hyd ei 088, ac yn ddiamheu fod hyn yn elfen bwj-sig o guddiad

cryfder y bywyd o ddefnyddioldeb a dreuliodd mor lwj-r gysegr-

edig i'w Arglwj-dd.
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Y mae yn ei ddyddlyfr am y blynyddoedd cyntaf ar ol yr

ordeiniad, yn llawn o brofiad o ddifrifwch nieddwl oedd yn ym-
deimlo ar y naill law a niawr bwysigrwydd y gwaith yr oedd

wedi ymgymeryd âg ef, ac ar y llaw arall a'i wendid a'i anallu ei

hunan i gyflawni un gwasanaeth teilwng i'r Arglwydd Iesu. Yn
nghanol y ddau deimlad yma oeddynt yn llethol iV yspryd. yr

oedd yn cael nerth i wneyd ei oreu mewn cymdeithas agos â Duw,
ac mewn sylweddoliad o gyflawnder ei addewidion i*r rhai a

fyddant ffyddlawn ac ymroddedig.

Yn y flwyddyn 1843, y mae yn cael ei gymeryd yn sâl iawn gan

vifluenza, ac fel hyn yr adolyga efe ei hun yn mis Gorphenaf, y
rhan a aeth heibio o'r flwyddyn :—" Treuliais y misoedd cyntaf o'r

flwyddyn hon yn wrthgiliedig iawn o ran fy yspryd, ac yn hynod

ddilafur. Yr oedd fy yspryd niewn agwedd ddrwg iawn. Ond yn
nechreu mìs Mai, tarawyd fl gan glefyd blin yr injìuenza. Bu'in

yn gorwedd am fis, a bu'ni am fìfi arall yn wanllyd iawn, nea

weithiau ofni na chawn fyw. V nawfed dydd o'r mi> hwn yraìl

ddechreuais ar fy llafur trwy gyfranu yr ordinhad yn Rhydfawr y
boreu, ac yn Yagold y nos. Pregethais yn y daith y Sabboth

canlynol. Gallaf ddyweyd fel y Salmydd, ' Da yw i mi fy

nghystuddio ;' ' Cyn fy nghystuddio yr oeddwn yn cyfeiliomi.' Yr

oeddwn wedi myned yn fydol iawn. Yr oeddwn yn galw am ryw-

beth chwerw. Bu y cystudd yn foddion i ddeffroi llawer amaf, ac

i'm hysgwyd o'm cysgadrwydd. Bu gorfod i mi fwrw golwg dros

fy holl oes grefyddol. Dygwyd fy holl driciau o flaen fy llygaid.

Bu raid i mi chwilio i mewn i'm bicndel crefydd i edrych a oedd

genyf Grist yn fywyd, a methais a'i gael. Penderfynais dreulio

gweddill fy oes i ymofyn am dano. Vr ydwyf heddyw yn teimlo

graddau o arswyd rhag llithro eto i'r hen draciau y bu'm ynddynt

o'r blaen, a dwyn arnaf fy hun yr hyn a fo gwaeth. ^NIi a ddy-

munwn gan Dduw i hyn fod yn ddechreuad cyfnod newydd yn fy

oes grefyddol. Dymumru hefyd allu ymddiried fy amgylchiadau

i'r Argh^-ydd, ac eto bod yn ofalus gyda'm dyledswyddau bydol.

Felly cynorthwj-ed yr Arglwydd fl."

Yn mis Mehefin, 1844, ysgrifena :
—" Er pan y bu'm uwchben y

llyfr hwn o'r blaen, bu'm ar daith yn y Deheudir, forsooth, am saith

wj'thnos gyda David Pritchard, Rhydfawr (Pentir wedi hyny), a

phregethais fy hun allan o lais. allan o bregethau, ac allan o yspryd

pregethu. Ac er fy mod gartref er's dros fis, nid wyf wedi dyfod

ataf fy hun eto. Y mae pregethu bob tro yn faich arnaf. Y pryd

hyn y llynedd yr oeddwn ya sâl iawn, a gwnaethiun lawer o addun-

edau teg. Meddyliais yr adeg hono y buaswn yn Gristion ac yn
bregethwr heb ei fath, ondsyrthiais i'r hen draciau, ac yn ddyfnach
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i'r llaid nag erioed. Byddaf yn digio yn arw yn yr olwg ar drueni

y natur ddynol, ond yr holl drueni a welaf yn wasgaredig droa y
ddaear, erbyn edrych yn graff, a welaí wedi ei grynhoi i'm caloii

fy hun. I Nid oee eisiau i mi fynedi&ufain i weled twyll crefyddol,

i'r Iweradon i gael golwg ar annhrefu, i Poland i weled gorth-

rwm a gormes, i Twrci i gael golwg ar farbareidd-dra, i

Ffrainc i weled annuwiaeth, i China i gael golwg ar falch-

der. ac i Lundain i weled puteindra, caf lawn olwg ar y
pethauhyn oll yn fyymyl—yn fy nghalon fy hun. Mi a luniaia

lawer o t/ìeories erioed, ond ymaeptb un wedierthylu. Byddaf
yn dychryn weithiau wrth feddwl am ddydd y cyfrif. Y mae y
gair hwnw yn fy nghanlyn yn barhaus, ' <).< ydwyf annuwiol, gwae
fì.' Y peth aydd yn peri i mi amheu cywirdeb fy oghrefydd fwyaf

o bobpeth ydyw, fy mod yn cael mwy o bleser niewn pethau eraill

nag yn ngwaith yr Arglwydd. Ni orchfygaia elyn erioed."

Ymddengya ei fod tua'r adeg hon mewu llawn cymaint trafferth

gydag ef ei hun ag odid unrhyw adeg, oblegid fe'i ceir ar y 27ain

dydd o'r un niis yn ysgrifenu :— " Pa beth a wnaf? ai parhau yn yr

un agwedd, yn yr un diffrwythder a difaterwch, yn yr un diogi a

byw yn yr im pechodau, ai ynte ceisio ymysgwyd eto unwaith, ac

ail ddechreu byw, ail ddechreu llafurio, a hyny o ddifrif ? Rh< tddaia

lawer cynyg erioed i ddeffroi a chodi o blith y meirw, ond syrthio

wed'yn y byddaf i'r un agwedd yn fuan iawn. ( )nd os ydwyf am
ail ddechreu eto, pa bethau sydd raid i mi eu gwneuthur? " Yna

mae yn manylu ar naw o bethau, y rhai, gan mwyaf, ydynt yn ateb

i'r ìnoriadau o'i eiddo a roddwyd yn llawn yn y bennod ddiweddaf.*

Ac ar ddiwedd y naw u rhaid " yma ychwanega, " Mae y diafol yn

chwerthin am fy mhen er's meityn. Ylae wedi fy ngweled yn

gwneyd rheolau da lawer gwaith, ac yn eu tori yn chwilfriw cyu

pen deuddydd. Vr wyf ünau yn gwybod mai un peth ydyw
çwneyd rheolau, ac mai peth arall hollol wahanol ydyw eu cadw.

Nid oes ond dylanwadau graa Duw yn unîg a ddaw a phechadur
i'w le, ac a'i ceidw hefyd yn ei le.

" * Rhaid i mi gael pob gras, pob dawn,
O'th drysor Ilawn yn gyfan

;

Ac oni cliaf, fy enaid prudd
Agyll ydyddyn fuan.'"

Y dydd olaf o Gorphenaf, 1844, cofnoda yn ei ddyddlyfr :—" Yr
wyf yn hwylio fy hun i fyned i Lerpwl a Manchester am fis Awst

;

ond i beth ? O! i bregetliu! i ddysgu ffordd Duw yn fanylach, i

dywys pechaduriaid at ffynonau bywiol yr iachawdwriaeth, ac i'w

* Gwel tudalenau 37 a 38.
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iaroi o dywyllweh i oleuiii, ac o feddiant Satan at Dduw : : Cìr
braf i ddysgu gwrandawyr Rees a Hughes : Myfi yn gymhwys i

ddysgu boneddigìon Lloegr : : Yr wyf yn dlawd o bobpeth—

o

bregethau ac o yspryd pregethu. ! na allwn gadw yn agos aî fy

Xuw : Xíi a ddymunwn gan Dduw na byddo un ymddygiad ynof

yn un man na chyda neb a fyddo yn iselhad i grefydd Iesu

Grist."

(rydag ef ei hnn yr ydym yn ei gael yn barhaus yn y blynydd-

oedd hyn. V mae yn myned drwy y cylch arferol o waitli

cyhoeddus fel gweinidog yr efengyl, ond o hyd yn methu boddloni

ei hun à gwasanaeih digon perffaitb i'r Duw yr oedd wedi ei

feddiannu â syniadau mor aruchel am dano. Fu mis Xíai, l>4ö,

ysgrifena: "Vr wyf drwy y gwanwyn hwn wedi fy llyncu yn
ormodol gan y byd

;
yr wyf yu ymrwystro gormod gyda negeseuaU

y bywyd hwn. V mae ein trallod bydol yn fawr. Meistr caled

ydyw y byd. Owrthoda yn Lân roddi dim seibiant i ystyriaethau

erefyddol. Vr wyf yn teimlo nas gellir gwasanaethu Duw a

Mammon. Hawdd ydyw troi crefydd i wasanaethu y byd, ond

ffydd yn unig a all droi y byd i wa>anaethu crefydd. Gor-

uchahaeth lew ar y byd yw cael ganddo y rhyddid, yr liam-

dden a'r hwylusdod hyny sydd yn angenrheidiol i fywyd gwir
dduwiol."

Xid ydym yu cael ganddo ond un cofnodiad am yflwyddyn L846,

heblaw y cylch arferol o waith, a chondemniad arno ei hun am ei

wneyd mor sâl. Vn niwedd Lonawr, gwna y sylw canlynol am ei

bregethu:- " L'n peth sydd wedi gwanhau llawer ar fy mhregethu
yn ddiweddar ydyw, ceisio gwneyd pregetliau ar scale helaeth, ae

felly ceisio myned yn bregethwr mawr trwy gyfansoddi pregethau

mawr. Wrth weled eraill yn t-nill enwogrwydd a pharch mawr
gan y gwrandawyr blysig trwy gyfansoddi pregetíi anferth, a hel

rhyw ddrychfeddyliau nerthol, daeth arnaf hnau flys gadaei y
retailpreaching (pregethu mân-werthol), y pregethu plaen ac agos,

a cheisiais yn dêg ddyfod yn wholesaler (pregethwr cyfan-werthol).

Ond ow ! h, yr oedd fy stoeh yn rhy fechan i ymgodi i seale uwch

;

acerbyn heddyw, nid wyf ar y goreu amgen na phregethwr wedi
tori :

: ''

Vn mis Mehehn y flwyddyn hon, bu yn Nghymdeithasfa y Bala ;

ac er nad oes ganddo im cofnodiad am waith na phregethu y
Gymdeithasfa yn gyffretlinol, y mae yr adroddiad canlyuol yu
ilawn o ddyddordeb mewn mwy nag un cysylltiad :— "Mewn
Cymdeithasfa Chwarterol yn y Bala. gwnaeth y Parch. William
Roberts, Amlwch, sylw tebyg i hyn ar farwolaeth y diweddar
Barch. William ANilliams, .Mancheiter. Dau weinidog oedd wedi
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marw er y Gymdeithasfa flaenorol, sef y Parchn. John Parry o

Gaer, a William Williams. Yr oedcl sylwadau parchus yn cael eu
gwneyd gyda phob parodrwydd gan luaws o frodyr ar farwolaeth

Mr. Parry. Yr oedd ei goffadwriaeth ef yn fendigedig gan yr holl

frodyr, ac oherwydd hyny. nid oedd pall ar y ganmoliaeth. Ond
erbyn dyfod at Mr. Williams, yr oedd pawb yn fud. Ni ddywedai
ueb air. Ar ol rhai mynudau o ddistawrwydd, cyfodai Mr. Roberts

ar ei draed, ac ar ol gosod ei gorph, a thÿnu ei wyneb i wedd
ddifrifol, dywedai :—

* Y ' mae tri gr hynod wedi marw yn

ddiweddar—Mr. Parry, o Gaer ; William Williams, Manchester

(gynt o'r Bryndu, Mon), a'r Pab.' Yr oedd y Pab o Rufain newydd
farw yr adeg hono. Darfu gwaith yr hen frawd yn enwi'r Pab daflu

pawb i dymher dda i wrando yr hyn oeddganddo i'w ddywedyd yn

ganlynol. Vna ychwanegai :
' Yr ydym i edrych ar gymeriadau

ein brodyr—yn fyw ac yn farw—a golwg gyffredinol. Nid ydym
i edrych gormod ar ryw un peth tywyll yn ein gilydd. Y mae
dynion craffus yn dyweyd fod brychau yn wyneb yr haul. Dyn
hynod oedd ein brawd William Williams. Gwybu y brawd gymaint

a neb am wahanol hîn. Gwybu beth oedd cychwyn yn fachgen

tlawd, a gwybu beth oedd cyrhaedd sefyllfa o barch fel pregethwt
ac fel masnachydd. Gwybu hefyd beth oedd bod yn y fan isaf heb

le i roddi ei ben i lawr. Ondgwenodd Rhagluniaeth arno drachefn.

Daeth i lanw Ue o ymddiried a pharch eilwaith yn Manchester.

Nid peth bychan i'n hanwyl frawd oedd cadw ei gymeriad

yn lân, a byw naw mis o'r deuddeg mewn tafamdai, hotcl*,

vVc : ac nid peth bychan oedd gwneyd i wragedd y cyfryw westtai

<ly>ti<>, < ». oea neb duwiol ar y ddaear, y mae Mr Williams yn

dduwioL'
" Meddyliais am ei ddywediad lawer gwaith wedi hyny—edrych

ar gymeriadau ein gilydd â golwg gyffredinol--cymeryd ydrwg a'r

da i mewn, y manteision a'r anfanteision. Nid oes yr un dyn mor
ddi-Lrlaer nad oes rliyw lanerchau tywyll yn perthyn i'w gymeriad.

\v ydym ni lawer rhy dueddol i edryeli ar gymeriadau dynion, ac

yn Avir ar bobpeth o nn pwynt, a hwnw, fe ddichon, yr un m^waf
anffafriol i'w hadnabod wrtho. Vn yr ochr dywyll hon i'r natur

ddynol yr edrychaì Dafydd pan ydywedai yn ei ffrwsi fod pob dyn

yn gelwyddog, tra yr "»-<l<l yn mhlith ei genedl lawer allent ddy-

wedyd y gwir cystal ag yntau. A'r un modd yr oedd gydag Hlia.s

l»aji dybiai nad oedd neb yn yr holl wlad yn ofni Duw ond efe ei

hunan, trayroedd yr Arglwydd, <> edrych ar ygenedl <• bwynt
arall, yn adnabod yn [srael ryw saith o riloedd, yrhai ni phlygasant

eu gliniau i Baal."

Vr < )*•<!<! sylw fel hwn o >-\<\<\<> Mr. E&oborts yn un y biia>i<l yn
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disgwyl iddo gael argraff ar feddwl Mr. Ellis. Yr oedd ei liiinan

o'r fath ëangder o ran ei feddwl, fel yr oedd yn gallu cymeryd i

me\ni, mwynhau, ac edmygu yr amrywiaeth niwyaf mewn medd-
yliau. Protìon diymwad o feddylgarwch ac o grefydd ddiamheuol

peddynt anhebgorion mawr ei edmygiad o gymeriadau. Gwelsoni

yn barod fel yr oedd difrifwch Mr. Elias, ac ëangder a rhyddfrydedd

Mr. Roberts wedi ei daraw ; a chawn ganddo mewn cofnodiad arall

y modd yr arweiniwyd ef i edmygu, ie, fel y dywed ef ei hunan, i

fod " dan demtasiwn i addoli " y diweddar Mr. Humphreys, o'r

Dyffryn. Rhywbethpurwahanol iddifrifweh Mr. Elias ac eangder

Mr. Roberts ydoedd ynddo ef i wneyd argraff ffafriol ar y meddwl.

naturioldeb a symledd mewn cyfuniad a synwyr cyffredin o'r fath

gryfaf. Yn yr ystyr yma, tueddir oì i gredu fod mwy o debygol-

rwydd rhwng Mr. Bumphreys a Mr. Ellis na nemawr i ddau y
gellir meddwl am danynt.

1 Fel hyn yr adrodda efe am Mr. Humphreys :
— '• Yr wyf yn

cotìo yn dda y tro cyntaf i mi weled y gr hynod hwn yn

dechreu yr oedfa ddeg o'r glocta ar gae yn ochr y Twthill, yn

\ghymdeithasfa Caernarfon. Xid ydwyf yn gwbl sicr o'r flwyddyn,

ond yr oeddwn yn bur ieuanc. Âe er fy mod ar y pryd yn ieuanc a

disylw, eto, yr oedd y gr a ddechreuai y eyfarfod a rhywbeth

mor hynod o'i gwmpas, fel y gofynais i rywun yn y fan pwy
ydoedd. Yr ateb a gefais mai Mr. Humphreys. y Dyffryn, ydoedd.

Yr oedd y ' Mr.' yn yr atebiad yn peri i mi feddwl ei fod yn rhyw

ddyn anghyffredin, o achos ni byddaì braidd neb o bregethw^-r yn

cael eu hanrhydeddu â'r teitl hwn y pryd yma. Yn wir, byddai

raid i bregethwr enill cryn urddas i gael ei enw ei hun yn llawn.

Pa beth yn y gr dyeithr a ddechreuai yr oedfa a dynai fy sylw, nifl

gwyddwn, heblaw nad oedd dim ynddo yn debyg i ddyn arall. Xi

chlwais neb erioed yn darllen nac yn gweddio yr nn fath. Y'r

oedd y penill yn ddyeithr, a'r rhoddiad allan ohonu yn newy-dd.

Xid oedd (lim ynddo yn debyg i bregethwT—cadach du, a diülwedd

gwledig, ac eto, y mae yna rywbeth yn urddasol nas gallwn lai na'i

barchu. Xi> gwyddwn ar y cyntaf yn mha gr o Gymru y gallai

y Dyfíryn, cartret' y gr hwn. fod. Ond trwA' holi ac ym^Tando,

daetlnun yn fwy cydnabyddus â hanes y gi a'i liNmodion. C^ni

hir, clywais fod Mr. Hiunphreys yn dyfod ar gyhoeddiad trwy y
wlad, a maArr oedd fy llawenydd. Tr oedd dyn ieuanc o'r enw
William Jones yn ei ganlyn ar y daith hon. Y'r oedd y ddau ar eu

traed. Y'r oedd Mr. Humphreys y pryd hwn yn nghanolddydd ei

oes
; y màn goreu y byddai byth, chwedl yntau. Pregethai yn yr

Ysgoldy boreu Sabboth, Rhydfawr am ddau, a Phentir yn yr hwyr.

Canlynais ef trwy y dydd. Yr oedd ei ddawn rhwydd, naturiol.
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synwyrol, yn fy swyno yn hollol. Tybiwn ar y pryd na chlywais

neb mor dda, mor newydd, ac rywfodd mor ddidrafferth. Ni<l

oedd fymryn gwaeth yn y <liwe»ld nag yn y dechreu. Yr oedd yn

medro myned drwy ei waitfa heb anmharu dìm arno ei hun, ac eto

yn Uwyddo i hoelio nobclust wrth ei wefusau. Morhapusydoedd !

Un o'i de.stynau oedd, ' Gan ddiolch i'r Tad, yr hwn a'n gwnaeth ni

yn gymhwys i gael rhan o etife'ldiaeth y saint yn y goleuni.' Y

gair cyntaf <l«ly\vedodd ar ol darllen ei destyn oedd, 'Y raae Duw
yn gwneyd pobpeth yn gymhwys. Gwnaeth ddyn yn gymhwys i'r

byd hwn. Gwnaeth y dyn a'r ddaear yn gymhwys i'w gilydd.

Buasai byw yn y byd hwn oni buasai ara bechod yn beth

dedwydd Iawn, y mae y ddau mor gymhwys tw gilydd. Wel,

y mae Duw eto yn gwneyd y rhai a ymostyngant i'w «Irefn yn

gymhwys i fyd y goleuni.' Yr oedd dull mor naturiol a hwn,

mor ddigwmpas, er oad oeddwn ond bachgen un mlwydd ar

hugain oed, yn gwirioni fy meddwl yn hollol. Byth ar ol

hyny, ni chyfarfyddwn âg un dyn y byddwn <lan fwy teratasiwn

i'w addoli.

" Y tro cyntaf i mi gyfarfod âg ef ar ol yr adeg hon oedd yn

mhen blynyddoedd, pan wedi bod yn pregethu am betli amser yr

aethura gyda'r Parch. Grimtli Hughes, Edeyrn, ardaithdrwy Sir

Feirionydd. Yr oeddym yn Harlech y boreu, Gwynfryn ypryd-
nawn, a'r Dyffryn ynos. l'an yn myned o Harlech tua'r Gwynfryn,

mewn trofa ar y brif-ffordd, pwy welwn yn sefyU ar y ffordd draw
o'ra blaen ond Mr. Humphreys -corph mawr, un o'r rhai mwyaf,

ea^yrniog, yn tynu at fod yn afrosgo. Yr oedd ei drwsiad y <ly<l<l

hwnw braidd yn rhy gyffredin i'r dyn, gan raai hen ddilla<l duon
wedi raynt'il lirai<l<l yn garllwyd, a chôb fawr dros y cwbl, oedd

ganddo. Mr. Humphreys ei hun oedd y gr boneddig, acnidy
Lr A'i^_na'ì. Bä gyfarchiad cyntaf oedd, 'Wel, mi a ddaethum hyd

o'r Faeldref, rhag i chwi gael dyweyd na ddaeth neb i droi mo'ch

trwyn.1 CyD cyrhaedd y capel, gofynod<l, 'Griffith, ple ceal ti

afael ar ybachgenyma? 1 'Yn ychwarelau acw,' oedd yr ateb.

1
l'- ddywedir mai bechgyn glew ydyfit hwy. Mae hwu yn edrycfa

yn llefnyn go lew. A ydyw yn symol hawdd ei drin ?
' 'Ydyw,

am a wn i,' oedd atebiad Griffith Hughee. 'Wel,îe,mae ambell

grt-a<lur oad oes modd gwybod i beth y gwnaed ef, <>n<l i brofl

amynedd dynion.' Ac felly yn y blaen. Gadwodd fy meddwl
mewn llawn gwaith i'w ryfeddu <• hyny hyd brydnawn <lra-

noeth. Vr wyf yn sicr na threuliais ddau ddarn o ddiwrnod
erioedyii fwy hapua. Mor dda genyf j»»- buasai ei holl sylw-

w.-.li .-u hargraffa ar fy nghof. Bydd genyf goffa <la byth

ani 'hui't."



63

Ar yl9egdydd o Ebrill, 1847, ganwyd ei ail ferch, yr hon a

alwocld Jane, ac y ìnae yn ruanylu ei lmnan, oherwydd un peth a

wnaeth yn yr amgylchiad hwn, a barodd iddo fesur mawr o ofid.

Fel hyn y mae yn adrodcl yr hanea :—" Dydd Gwener, Ehrill 30ain.

Heddyw y gwnaethum beth rhyfedd a thra ehwithig, tro a fydd i

ryw raddau yn otid i mi tra y byddaf bywJ Mi a fedydcüais fy

lodea fy hun, Jane, á'm dwylaw fy hun, a hyny pan oedd mewnj/
ac yn debyg i farw, ac felly y mae yn parhau. ('yinerais fy

mherswadio i hyn gan y merched. Yr oeddynt yn anfoddlawn iddi

farw heh fedydd. Vr oeddwn inau. ac yr ydwyf eto, yn ystyried

bedyddio plentyn i farw y darostyngiad mwyaf ar ordinhad üuw>

ac yn im o gynffonau Pabyddiaeth, gan y gwna bedydd yn ail-

enedigaeth. Ond nid ydyw bedydd yn ddim i*r plentyn at farw

Nid bedyddio i farw a wneir, neu o 'r hyn Ueiaf a ddylid ei wneyd,

ond bedyddio i fyw. Nid arwydd derbyniad i'r eglwys yn y
nefoedd ydyw, ond derbyniad i'r eglwya ar y ddaear. Nid bedyddio

rhai i íeirw, ond bedyddio âros y meirw neu yn lle y meirw, y mae

gair Duw yn son am dano. Nid bedyddio yr ydya i fod er mwyn
cael gwneyd eynhebrwng, a chael claddu yn ngoleuni dydd, ond

bedyddio i ddyagu, iweddîo, i feitnrin yn addyag ac athrawiaeth

yr Arglwydd. Taenellir dwfr ar y baban ar tìn trengu, a liyny

yn y tÿ, er ruwyn lliniaru tHÌmladau gofidua y rhieni, ac er mwyn
cael gwneyd claddedigaerli iddo, a rhag bod yn wahanol i arferia<l

yr ardal ! Nid bedydd ydyw peth fel hyn. Nid bedyddio yn ol

gorchymyn Criat ydyw. bid a fo. V mae hyn y cellwair mwyaf ág

ordinhad Duw. •<) Arglwydd, ua ddoe i farn à'tli wa.- ' am y tro

ehwithig hwn."

V mae yn dda meddwl fod y syniad ofergoelus a phechadurua

yma am ordinhad mor ysprydol a sanctaidd yn darfod o'n plith

mor brysur, a bod yr ordinhad yn cael ei dyrchafu genym i'w lle

fel ordinhad eglwysig ac nid teuluaidd, ac ordinhad wedi cael ei

Befydlu i amcanion ysprydol mewn cysylltiad á ffydd y rhieni a'r

eglwya yn y gweinyddiad gweddîgar ac ymddiriedgar ohoni. Nid

oedd neb yn fwy ymwybodol bob amser na Mr. Hllis o'r cldau

berygl yr ydym yn agored iddynt yn ngln â'r ordinhad hon, naill

ai myned i wneyd gormod ohoni neu ei diystyru trw^- wneyd yn

rhy fychan ohoni. Y mae y naill a'r llall mor andw\-ol a'u gilycld.

Gwnaeth efe ei oreu o'r acleg hono allan i gyfarwyddo y rliieni i

ddilyn canol llwybr barn ar fater o'r fath bwysigrwj'dd. ac i

argraffu ar eu meddyliau y rhwymedigaeth a'r ymgymeriad oedd

yn osodedig arnynt yn yr ordinhad i fagu eu plant a'u dwyn i fyny

yn gysegredig i'r T)uw yr oeddynt yn gytîwynedig iddo trwy

fedycld.



-I

PENNOD VI.

" Y DKUGAIX MLYNEDD HYN."

RHAN II.

Ei adolyyiad ar y flwyddyn \M\) Troi dalen newydd Ei lafur

gweinidoyaethol yn ei Sir^Ei ffyddlondeb fr teithiau ywanaf
Ei lafur cartrefol—Ei gymhwysder nodediy i wastadhau ymraf-
aelion—Ymiceled 4 d/cy Eglwyê —Ei fasnach—Y coel —Anan
parod -Ei yylch-Iythyr ar Ddryyedd Coel—Methiant y cynlh/n

newydd— Adfywiad crefyddol 1859

—

Cyjlwyniad Darh/n a

Thysteb iddo—Awydd cael mwy <>
" hamdden"— Ymroddi mwy

l> byd—Anturiaethau Llanberis Cyfynyder yr amyyU'hiadau

Neillduo o'r fasnaéh Sefydlu yn nhy capel Ysyoldy— Ymyy-
meryd â gofal buyeiliol y tair eylwys—Ei brofiad y?i y symudiad
—Seyurdod ac arianyarwch -Ei yysyütiad âr achos yn Ysyoldy,

ac â Chyfarfod Miêol Arfon—Teimladau <( Hen Weinidog."

/ Byddai gwrthddrych y >yhvadau hyn arferol ar ddiwedd blwyddyn
ag adolyguy tymhor oedd wedi myned heibio, a rhagolygu ychydig

am y dyfodol mor belled ag yr oedd a fyno ei deimladau a'i ddy-
muniadau ;Vr dyfodol hwnw. Yr ydym wedi cyfeirio at rai

ohonjmt o'r blaen, ac y mae gradd o debygrwydd ynddynt oll i'w

gilydd, gan mor anfoddlawn fyddai yn cael ei hun ar ei gynydd
ysprydol a'i weithgarwch crefyddol. Pa fodd bynag, y mse yr

adolygiad a wna yn niwedd y flwyddyn 1849, yn cynwys trem ar y
gyfran o'r oes oedd wedi ei threulio. Yn mhlith pethau eraill,

dywed :
" Yr wyf yn llawn un a deugain mlwydd oed er yr unfed ar

ddeg o'r mis hwn, yn proffesu crefydd er's un mlynedd ar hugain, yn

pregethu yr efengyl er's un mlynedd ar bymtheg, ac yn weinidog

ordeiniedig er's saith mlynedd. Yr ydwyí' yn l>yw yn N^hlwty-

bont er's dros ddeuddeng mlynedd, ac yn briod er's mwy na saitli

mljmedd. Yr ydym yn deulu cyfan o r a gwraig a phedwar o

blant, yn mwyidiau iechyd da a phob cysuron tymhorol, yn dda
iawn arnom, ac hyd yma wedi ein ca<lw rhag bod yn gynen tafodau.

Vr wyf yr awr hon yn bwrw golwg drofl fy nhaith ddaearol. Nid

oes i mi ond cywilydd wyneb. \i<l ydyw fy muclu-dd, fy llafur,

a'm gwasanaeth crefyddol yn gyfryw y dymunwn eu gweled a'u

r-yfarfod ar ol hyn. Y mae yn hawdd i mi gyfàddef i'y ffaeleddau,

ond nid mor hawdd diwygio. Xid oes i mi gysur ond yn y sicr-

wydd fod gan Dduw drefn i'm cuddio. * * * * Hawdd
i mi ydyw ysgrifenu pethau duon a chwerwon yn fy erbyn f'y
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hunan ; ond yr wyf, erbyn hyn, braidd yn anobeithio bod yn ddini

anigen na'r hyn a funi ar hyd fy oes. Hae fy nydd yn deehreu
prydnawnio. Dichon y bydd goleuni yn yi hwyr. Pa beth a wna
y Duw inawr ohonof, nis gwn ; cymaint a allaf ei wneyd ohonof

fy hun ydyw creadur Uyyredig, a chosp dragywyddol ydyw fy

haeddiant. Cefais bobpeth gan Dduw a ddymunais yn dymhorol.

Ni bu neb inewn gwell mantais i fyw yn dduwiol ac i wneuthur
daioni."

Yn dilyn y golygiad pruddaidd hwn y mae yn u eynyg ar droi

dalen newydd unwaith eto," pan y dywed :

u Vr wyf yn teimlo awydd,
ac mi a ddymunwn beth bynag/ôd o heddyir allan yn ddyn newydd
—newydd yn fy narlleniad —newydd yn fy nghymdeithaa â Duw
newydd yn fy myfyrdodau newydd mewii gwyliadwriaeth arnaf

fy hun, ar fy nghalon, ar fy nhafod, ac ar fy yspryd -newydd yn
fy ymddiddanion—newydd yn fy mhregetìm—newydd yn fy llafur

fel gweiuidog i Grist—newydd yn fy nhenlu—newydd yn fy ardal

—newycld yn yr eglwys, a newydd yn mhob man a chyda phobpeth.
" Y mae ewyUyaio hyn yn barod genyf, ond cwblhau yr hyn sydd

dda nid wyf yn medru arno. Nid oes genyf ddim ymddiried yn y
cyffro preaenol yn fy meddwl mwy na llawt-r u'r fath a deimlais

fw^* nag imwaith o'r blat-n. Heb ddylanwadau Yapryd Duw nia

gallaf h ddim. Yr wyf yn euog «-'i dristau filwaith.

u
'Ofl gwelir h bechadur

Ryw ddydd ar ben fy nhaith,

Bhyfeddol fydd y canu

A newydd fydd yr iaith."

"

Cyfyngodd ^lr. Ellis ei lafur gweinidogaethol yn yr ugain mlyn-

edd cyntaf, gan mwyaf, i Sir Gaernarfon, ac yn yr ugain mlynedd

diweddaf i Arfou pi fwyaf neillduol. Yr oedd yn ffyddlawn i

fyned i bob taith y ceisid ganddo; a bu yn ddiarebol o ffyddlawn i'r

lleoedd lleiaf a gwanaf yn Lleyn ac Eifionydd, pan oedd y Sir yn

un Cyfarfod Miaol, ac i Ai-fon ar ol y rhaniad. Un o'r gwr traed

ydoedd efe hefyd. ac nid oes gweinidog yn fyw yn y Cyfundeh a

gerddodd ychwaneg yn mhf 11 ac agos i gyhoeddi cenadwri y cymod.

Teimlai yn gwbl argyhoeddedig yn y blynyddoedd cüweddaf iddo

wneyd llawer o gam a niwed i'r cyfansoddiad cadarn-gryf y cafodd

ei fendithio ág ef trwy y dreth ormesc>l a roddodd arno o gerdded

ugemiau o filldiroedd, a sefyll i fyny i bregethu clair gwaith yr un

diwrnod. Collodd ei
u gerdded," fel y dywedai, ac nis gwyddai pwy

a'i cafodd os na ddaeth yn gynysgaeth priodaaol i mi o'i ferched.

Ond pa faint bynag a fu enill Sir Gaernarfon, ac Arfon yn enwedig,

u'i gael ef i dreulio ei oes yn eu mysg, y mae yn ddiamheuol mai
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ardaloedd chwarelau Dinorwig a Manberifi a gawsant y nodded a'r

ymgeledd fwyaf ganddo, a chymydogaeth Ysgoldy, Clwtybont, a

Ohefnywaen, mewn modd arbenig iawn. Yma yl>u gwbl ffyddlawn

ac ymroddedig. Vn wir, ystyrid ef yn esgob yrhan hono'rwlad

a gyrhaeddai o Bentir, Ethydfawr, a Llanrug, i gr ochaf plwyf

Llanddeiniolen a Llanberis, gydag awdurdod llawer mwy dibetrus

nag un Congè cF élire penodiad esgobion gwladwriaeth yn gadwen

euraidd olynwyr yr A.postolion. Byddai am flynyddoedd lawer cyn

l)od cysylltiad ffurfiol rhyngddo âg un eglwys yn cynal tri neu

bedwar o gyfarfodydd eglwysig bob wythnos, gan fyned ar gylch i

Bentir, Rhiwlas, Cefnywaen, Dinorwig, Capelcoch, Cwmyglo, &&;
ac wrth gwrs, os byddai anghydfod mewn eglwys, neu eisiau

cymhorth ar eglwys i ddewis blaenoriaid, neu eisiau cymeryd llais

eglwys gyda ^olwg ar ymgeisydd am y weinidogaeth, ni feddyliai

y Cyfarfod Misol am wneyd penodiad heb ei fod ef yn un o'r anfon-

edigion.

Yr oedd yn meddu eymhwysder neillduoli'r rhan yma o'r gwaith

crefyddol, yn enwedig y ddawn a feddai i wastadhau cwerylon ar

anghydfyddiaethau yn mhlith crefyddwyr. Vr oedd <-i bwyll a'i

farn dda bob amser yn ei arwain i'rdyfarniad a gariai argyhoeddiad

gydag ef o'i degwch a'i annhueddrwydd. Cyfeiriwn yn unigat

ddwy engraifft o hyn. Geilw <'1V im ohonynl yn " fwrw'r cythraul

allan." a dywed yr hanes fel y canlyn :—" Bu'm heno yn

gyda'r Parch. J. Owen, Ty'ullwyu, a Mr. Lewis, Bangor, ynceisio

bwrw yr yspryd drwg allan o'r eglwys hon. Vr oedd wedi medru

dyfod i mewn er's dros flwyddyn, ac wedi gwneyd drygau enbyd,

Daeth i mewn trwy ryw dwll yn y cyfrifon, ond twll wedi eî dori

ganddo ef ei hun ydoedd, erbyrj gweled pa fodd yr oedd pethau yn

aefyll. Vr oedd amryw o'r brodyr wedi eu cnoi ganddo yn

ddychrynllyd. Bu Mr. Lewis a minau yno o'r blaen ar gais y
Cyfarfod MÜsol. Llwyddasom i'w hèl allan am y tro, ond ni buom
ddigon gofalus i gau y twll. Daeth i mewn eilwaith, ae ail-

ddechreuodd ar ei waitli anfad. Anfonodd yr awdurdodau ni yno

drachefn i orphen ein gwaith. Pel y mae poh gorchwyl o*r fath

yn anhawddach ei wneyd yr aildrona'r trocyntaf, fellyyroedd

yma. Xi bu'm yn myned i un man erioed yn fwyfel 'ci i'w grogi,'

na'r tro hwn. Ond <> fawr drugaredd Duw, llwyddasom erbyn deg
o'r gloch y nos i gael yr lu-n walch allan. ar- ni a hyderwn i gau >-i

dwll hefyd y tro yma, a hyny mor glôs, fel nas gall 'yr un drwg'
ddyfod i mewn eto heh fyned i'r drafferth <> dorí twll newydd."

V mae yr'engraifff arall yn ngln âgachos o anghydfod mewn
eglwya oedd wedi ymranu yn bleidiau o*r herwydd, a'i- rhwygiad

yn andwyo crefydd yn y lle. Vr oedd efe wedi bod yno íawer



57

gwaith o'r blaen ar achosion cyffelyb. Ond teimlai ar ol gwrando
yr holl achos y tro hwn, ei fod yn anhawddach ei wastadhao na

rlim a welsai yno yn flaenorol, a daeth yn argyhoeddedig nad oedd

modd cael terfyn arno trwy gyhoeddi barn ar yr achos, heb orfod

gweinyddu disgyblaeth o ddiarddeliad ar nifer mawr o'r eglwys.

Trwy ei ddoethineb llwyddodd i ddwyn y pleidiau yn llawer nea at

eu gilydd, ac i deimlo yn fwy caredig y naill at y llall, yn gymaint
felly, fel y gwelodd y gallai gael terfyniad ar yr anghydfod heb

ddiarddel neb, a chrefyddyr un pryd i fod dan ei choron. Y dyfarn-

iad a gyhoeddodd oedd. fod y cwbl a fu dan sylw yn ngln á'r

anghydfod i'w gladdu am byth y noswaith hono. ac forl pwy bynag
a glywid yn crybwyll y peth yn diaelodi ei hun o'r eglwys ar

unwaith drwy hyny. Vn mhen y flwyddyn digwyddai f <>«! yn
pregethu yn y lle, ac o ran chwilfrydedd, gofynodd yn ddigon

difeddwlrddrwg i gyfaill oedd gydag ef yn t capel ar ddiwedd
oedfa'r prydnawn, beth ddaethai o'i anghydfod ar ol iddo fod yno
yn c^isio ei wastadhau. A'r atebiad a gafodd ydoedd y cwestiwn,
" A <>e* arnoch eisiau cael fy niarddel heno am son am dano ? " Ni
bn gair o grybwylliad byth am y peth hyd y mae yn wybyddus, a

daeth yr holl frawdoliaeth yn nhreigliad amser i ddeaU eu gilydd,

anghofio yr hyn a fu, ac i gydweithio yn egnîol ac effeithiol er

Uwyddiant crefydd. Mor werthfawr ydoedd y gair a'r weithred

hon mewn pryd, a doethineb anmhrisiadwy o werthfawr ydoedd
hon arodded iddo i farnu yr amser i arfer tynerweh a llymder
mewn disgyblaeth. Ru eglwysi y saint yn y dosbarth hwn ar pu

mantais yn fawr o
?

i gael ef yn r <> gyngoriddynt yn mi dyryswch
a'u hanhawsderau.

TreuUoddbum'mlynedd ar hugain o'rdeugainmlyneddhyn mewn
cysylltiad masnachol : ac fel yr oedd y teulu yn llu<»sogi, teimlai

fod y rhwymedigaeth i ddarparu ar eu cyfer yn dyfod yn fwy.

C'afodd, fodd bynag, gymhorth gwir werthfawr yn y rhan hon gan

ei briod, yr hon a gymerai arni ei hun ofalon a thrafferthion y siop

er mwjm iddo ef gael ymroddi i lafur ar gyfer y weinidogaeth.

Y mae yn anmhosibl dyweyd faint ydyw dyled Cymru i'r dosbarth

hwn o chwiorydd, y rhai a gysegrasant eu hunain yn gwbl oll i

wasanaeth orefydd. Felly y bu beth bynag yn y r amgylchiad hwn.

Yn nhreigliad blynyddoedd hefyd yr oedd y fasnach yn ëangu. a'r

galwad am aberth o du y wraig mewn canlyniad yn dyfod yn fwy.

Yr hyn y mae yn ymddangofi oddiwrth yr ychydig gofnodiadau

a wneir ganddo yn y cysylltiad hwn oedd yn peri mwy-af o boen a

phryder iddo ef a'i hriod ydoedd y prynu a.'r gwerthu ar çoel, a geid

y pryd hwn mor gyffredinol arferedig yn ardaloedd y chwarelau,

ac sydd eto, ysywaeth, lawer iawn yn ormodol felly. I ddyn
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• ìifrifol fel efe, oedd yn arferol ag ystyried canlyniadau niweidiol

yr arferiad i*r prynwr ac i'r gwerthwr, yroeddycoel yn annyodd-
efol. Daeth mor ddwfn argyhoeddedig o ddrygedd yr arferiad fel

y penderfynodd yn y flwyddyn 1849, roddi terfyn ar y gyfundrefn

a throi i werthu yn unig am arian parod, gan gredu mai " Hwda i

ti, a moes i minau,'' ydyw y ffordd oreu a diogelaf. Rhodd-
odd ar ddeall i* gwsmeriaid mai felly y byddai o hyny allan,

ac y caent dalu yr hen fel y gallent, neu os na allent, y
byddai iddo faddeu yr hen ddyled yn gwbl oll. Ond cyn
gwneyd hyny, y mae yn barnu yn ddoeth argraffu cylch-lythyr at

ei gydardalwyr i alw eu sylw at ddrygedd y coel, a chredwn ei fod

mor gryno a chyflawn fel y bydd darlleniad ystyriol ohono yn
debyg o ddeffroi ein meddyliau i synied yn briodol ac i weithredu

yn unol â'r syniad er ceisio cael yr arferiad waradwyddus hon yn

gwbl allan o'n plith. Wele y llythyr :—

"DRYGEDD YR ARFER BRYNU A GEÉTHÜ AR GOEL.

" Anwyl Gydwladwyr,—Gobeithio na bydd yn flin genyeh dder-

byn hyn o gyfarchiad, er galw eich sylw at effeithiau niweidiol yr

arferiad o bryuu a gtoerthu ar goel, sydd mor gyffredin yn ein plitli.

" Ar ol ymchwiliad manwl a theg, fe yniddengys bod yr arfer a

nodwyd uchod wedi achosi llawer iawn o ddrygedd yn ein hardal-

oedd—ei bod yn niweidiol i bawb—i'r prynwr yn gystal a'r

gwerthwr ; ei bod yn dwyn i'w chanlyn lawer o ddyryswch,

annhrefn, a thlodi ; yn peri anghydfod teuluaidd, yn wrtaith cryf

i bob anghyfiawnder, yn rhoddi mantais i ddynion twyllodrus a

diegwyddor i wneyd drygau anfad, ac yn arwain dynion gonest i

gyfarfod profedigaethau niiniog- -yn eu gosod mewn teintasiwn gref

i wnnuthiir yr hyn nas mynent. Gellir cyhoeddi yn ddibetrus mai

dyma ddrwg y drygau yn ein plith.

"1. Mae yr arfer o brynu a gwerthu ar goel a thuedd naturiol

ynddi i leihau gwerth yr hyn a brynir yn ngolwg y prynwr. Gwir

nad yw pawb felly; y mae llawer yn gallu defnyddio yr hyn a ddél

i'w dwyîaw <:ystal <i phe buasent wedi talu am danynt wrth eu

derbyn. Ond nid yw y ddawn yma gan bawb, mae y lluaws fel arall.

A chan nad ydynt erioed wedi arfei talu am eu heiddo ar y pryd, y
raaent yn chwanog i'wdefnyddio ft-1 pe byddent yn eu eael yn rhad ;

ac oherwydd hny, i redeg trwyddynt yn llawer cynt. Fe addef

pawb fod cynildeb yn dda, a gwastraff yn ddrwg ; mae yr aríer

hon yn milwrio yn erbyn y naill, ac yn gymhelliad cryf i'r llall.

" '1. Y mae yr arferiad o brynu ar goel yn temtio teuluoedd i fyw

yn uwch nag y mae eu sefyllfa yn caniatau. A'r neb syd<l yn euog

o h>-n, s^-dd yn sicrodroseddu ar sefyllfa eraill. Mae yr Arglwydd
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dyn, hyny yw, ei sefyllfa, a chadw ei fywoliaeth o fewn y
terfynau hyny ydyw yr unig ffordd i ddyn i fod yn ddiogel a

ehysurus. Yma y gall ofyn a disgwyl bendith yr Arglwydd ar ei

amgylchiadau bydol. Ond y felldith fawr yn ein hardaloedd yw,

bod yr arfer o goelio yn rhoi mantais i ddynion, ac yn wir, yn eu

temtio, i fyw yn uwch naii sefyllfa. Y dyn, yu lle edrych arno ei

liun, sydd yn edrych ar eraill
j

y\\ mnu pobpeth fel y mae yn
gweled gan eraill ; dodrefmi ei d a gwisgo am dano fel erailî, heb

ofalu pa un a fydd ei sefyllfa yn caniatau hyny ai peidio. Dyma
fel y mae'r byd yn rhedeg, a drygau aneirif sydd yn canlyn. Yn
lle cymeryd pwyll i ddilyn Rhagluniaeth (elai felly drwy y byd yn

llawer mwy diboen iddo ei hun a diofid i eraill), mn y creadur

wylltio ar ol arfer yr oes, ac yn mlaen âg efe, costied a gostio.

O'r diwedd y mae yn rliedeg dros ei ben i ddyled, wynebau ei

ofynwyr yn dechreu newid, ei gymerâd yn colli, ac yntau yn
disgyn i dlodi, ac, yn rhy fynych, i hunan-ddibrisdod. Onid

dyma aflwydd blin camioedd o deuluoedd yn ein hardaloedd ? A
pha beth a fu yn achlysur o hyn oll, onid yr arfer o brynu a yicerthu

ar yoeì? Ond pe buasai y cyfryw deuluoedd wedi arfer o'r dechreu

talu am bobpeth wrth ei gael, buasent felly dan orfod i fyw at eu

sefyllfa ; buasent yn rhwyni o ddysgu y wersbwysig o Iunio'r ywadyi

fel bo'r troed.

" 3. Mae yr arfer hon o brynu a gwerthu ar goel yn rhoi drws

agored i ddynion twyllodrus ac anghywir i wneyd colledion mawr-
ion—i ddrygu eraill a gwneyd eu hunain yn waeth. Mae y dosbarth

hwn o ddynion yn lluosog, a thra pery yr arferiad hon yn y fath

fri, lluosogi a wnant yn barhaus, canys y mae coelio yn eu

cynyrchu.
" 4. Trwy ddilyn yn rhy ddiofal yr arfer yma o brynu ar goel, y

mae llawer o rai gonest a chywir, a duwiol ysywaeth, wedi myned i

amgylchiadau nas gallent wneuthur cyfiawnder, er dymuno hyny.

Egwyddor onest wedi myned i'r fath garchar fel nas gall brofi ei

hun sydd deimlad anhapus iawn. Y truan helbulus yn canfod ei

hun wedi myned, rywfodd neu gilydd, yn swp o ddyled ! ei faich

mor drwm fel nas gall mewn un modd yniuniawni, ei fron yn
brudd, ai yspryd yn nychu; ac yn lle dyfod yn nes i'r làn, myned
ddyfnach ddyfnach dan ddwfr yn barhaus. Ei Sadwrn setlo yw y
dydd duaf iddo ef o ddyddiau'r mis. Ac aml dro y dygwyddodd i'r

«yfryw farw felly, a'r enw dyledog yn aros felly byth ar lyfrau y
gofynwr : canys nid bob amser y mae y cyfryw wedi magu plant

mor gydwybodol fel ag i glirio enw eu tad trancedig. Ond pe

buasai y rhai hyn wedi ymgymeryd yn brydlon â ch>iundrefn arall
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o fyw, buasai yu bollol wahanol arnynt. Vn lle bod yn gaeth-

weision i*w gofynwyr, buasenl yn annibynol ; eu dydd tâl yn ddydd
Uawenydd eu calon, ac er y dichon y buasai tlodi, mewn llawer

amgylchiad, yntaflu trem i'wtrigfan, megys oddiar ygorddrws, eto

nis meiddiai ddyfod i mewn. Canys nid oes neb i'w cyfrif yn

dlawd tra y mae <
i
i gymeriad yn gyfan, a neb yn ei ofyn.

"5. Mae yr arferiad o goelio wediachosillaweriawn o anghydfod

ac anghysur teuluaidd, trwy fod y naill yn myned i ddyled heb yn

wýbod i'r llall. Ac y ìnae byn weitbiau wedi rhedeg mor bell, nes

dyrysu cysur teuluaidd yn hollol. Ac os unwaitb y collir cysur o'r

teulu, pa le y ceir ef mwy ?

"6. V mae proffit pobpeth, >m y blynyddoedd diweddaf, wedi

syrthio mor isel, fel y mae yn anmhosibl gwerthu ar goel a thalu ei

ffordd, beb naill ai rhoddi amryw brisiau ar yr un nwyddau, fel

bo'r cwsmer, neu ynte godi profft oddiar y gonest i gyfarfod â'r

golled a geir oddiar ddwylaw yr anonest ; canýs y mae gwerthu ar

goel heb gyfarfod â eholledion yn beth anmbosibl. Ond llawer

tecach a mwy diogel yw gwertbu i bawb at arian parod, ac am yr

un prisiau. Felly, caiff y prynwr blesio ei bun, a bydd y gwertbwr

dan rwymau i blesîo pawb, yn lle gwneyd gwyneb têg ar un, a

gostwng ei aeliau ar y llall.

"7. I'r arferiad o brynu a gwerthu ar goel y mae priodoli bod

cymydogaethau y chwarelau yn ddyfnach mewn dyledion nag

unrhyw ardaloedd eraill yn ein gwlad.
"8. Mae yr arferiad yma o brynu a gwerthu ar goel yn effeitliio

yn ddrwg iawn ar foesau y genedl. Mae yr lioll ddrygau a achosÌT

ganddi yn aneirif. V mil myrdd mân gelwyddau yr boll <hA-A-ll a'r

anghyfiawnder yr lioll dori addunedau: a beth dâl dyn ond e>i air ?

()n<l y mae yr arfer hon wedi dysgu llawer i fod yn bollol ddiofal

yn nghylch y gair. Mae colli y gair da yn golled o bwys mawr i

ddyn cyffredin yn enwedig. Ond nid hyny yn unig, y mae yr

arfer hon yn peri llawer iawn o deimladau drwg mewn ardal. V

í'atb deimladau poenus a phechadurus a geir yn fynych yn hanfodi

rhwng y gofynwr a*rdyledwr. fíis gallant gyfarfod â'u gilydd na

bydd eu gwynebpryd yn syrthio, na son am eu gilydd heb ollwng

allan y gair <lu enttib. Ac weithiau fe lysg y tân hwn o ddigofaint

liyd y drydedd a'r bedwaredd genedlaeth.

"9. Mae yr arferiad yma yn peri llaweriawn o gablu ar grefydd.

Mynych y clybuwyd y cyhuddiad du hwnw yn cael ei roddi, ' Bod

proffeswyr gan waethed a neb, os nad gwaeth.' Dyma yr haeriad,

ond nid hyn yw'r ffaüh. Gwii fod rhai yn perthyn i bob eglwys

a'u cymeriad yn isel yn hyn yma, a hyny, yn benaf, nid o ddiffyg

cywirdeb, ond rliyw lynu diofal wrth yr arferiad o brynu argoél, a
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wnaeth y drwg. Diau hefyd fod ambell im i'w gael wedi profì ei

hun yn ddyn diegwyddor ac anghywir. Ac oherwydd y eyíiryw
rai, ie, oherwydd anghyfìawnder a budr-elwa, yn ochr y gwerthwr
yn gystal a*r prynwr. y mae ci ist yn cael ei gwarthruddo.
Yr oedd cyhuddiadau llawn mor haerllug yn cael eu dy-
flynyddau yn ol. yn erbyn proffeswyi oherwydd diota a meddwdod

;

ond darfu i ddirwest eu syniud ymaith yn llwyr o bob eglv.

ymgymerodd á hyny yn drwyadl. Yr im modd y gwnai llwyr-

ymwrthodìad á'r arfer o goelio. symnd ymaith lawer cyhuddiad o

anghyfiawndei a wneii yn erbyn y rhai sydd yn proffesu duwioldeb.

Mae yr adeg hon ar yr Egl . mogul, yn anad yr un tymhor
a fu arni erioed, yn galw am ddwyn allan y gorchymyn hwnw i

weithrediad bywiog a Uawn, 'A phobun aydd yn enwi enw Orist,

ywiadawed oddiwrth anghyfiawndcr* Ifae anw Crist ac anghyf-
iawndei yn hollol anghydweddol â'u gìlydd, Am hyny dylai y rhai

gydd yn dìlyn Crist, ofalu hefyd am fod yn 'ddüynwyr cyfiawnder.
ì

- Ar yr un piyd, nid ydya yn condemnio coelio aehiysmroL Ma.?

o*i bron bawb yn cyfarfod ä rhyw amgylchìad neu gìlydd sydd
yn gwneyd cau hyn allan, nid yn imig yn angharedigrwydd, ond
V7i grenlondeb ;

nid yn imig byddai yn beth anghymydogol, ond
byddai yn beth croes i drngaredd. Mae gaii l)uw yn gorchymyn,
' Xa thro oddiwrth yr hwn sydd >"n eAvy-llyÿio echwyna geiiyt.

Nid y peth yn a<:hly*T<>l ond yr arfi fm, e yn arwain
i ddrwg.

• Xa thybied neb chwaithein bod wrth wneyd y sylwadau uchod
yn cymeryd pawb sydd yn ngljui yn yr arfer o brynu a gwerthu ar

goel, yn euog o'r holl, uac, yn wir, o'r un o'r drygan a nodwyd
Xa, fe yi pawb y byddai hyny y cyhnddiad mw^-af anwireddnfi

ac anfaddeuol, canys y mae llawer o deuluoedd parchus yn m
llawnder o aur ac arian. a llawer o rai tlodion, gonest ac ymdrech-
gar, yn ngln yn yr arferiad, y cyfryw ag y mae eii gair yn llawn
werth eu harian. A phe felly pawb, ni buasai y niwaid y ddegfed
ran o'r peth ydyw. Ond dynion ogymeiîad didwyllsydd yn cadwy
gyfundrefn hon yn fyw

;
pe ciliai y rhai hyn ymaitíi, byddai farw

ohoni ei hun ; a'r fath waiedigaeth i'n gwlad ni fyddaî hyn ! V
mae y coelio yn sicr o fod yn fwy o ddrwg nag o dda i bawb a

\-n ei arfer.

" Am hyny bydded i bofa un sydd yn caru byw anio ei hun. i bob
im sydd yn hoffi gwelliant ei gymydogaeth, bydded i bawb sydd
yn cárn llea moeaol ei gyd-ddynion, bydded i bawb a ddymunai

I cymeiiad yr eglwyaî yn fwy glanwaifh—ymddido], mor
ebrwydd ag y gallont, oddiwrth y gystem niweidiol lion.

- Mae ilawei yn ein hardal mewn Befyllfaoedd mor glyd, fel na



hyrtrtai gwneyrt liyny yn un anghyfieusrtra irtrtynt. Byrtdai rairt i

eraill wneyd eryn lawer o hunan-ymwartiart ac ymdrech ; ond

hyddai cael eu hunain unwaith a'u traed ar y làn, yn glir â'r byd,

ac heb neb yn eu gofyn, yn ddigon o wobr am eu holl ymdrech.

Mor hyfryrt yr ymrteimlent ! Caent fwynhad o'r hyn sydd irtrtynt

yn awr yn heth amheuthyn iawn —Rhyddid.
"R. Ellis."

u Clwt-y-Bont, Mehefin laf, 1849."

Ar gyfer y rtyrtrtiad Mehefin, 1840, ysgrifena: "V mis hwn
gwnaethom gyfnewidiad pwysig yn ein hymdrafodaeth fydol, sef

troi ymaith yn llwyr oddiwrtli yr arferiad o werthu ar goel. Xirt

yrtym yn coelio neh. Beth ddaw ohonom ar ol hyn, nis gwyddom.
Gwyn fyd na allwn ymddiried yr amser dyfodol i law fy BThad

Nefol. Yr wyf yn teimlo nart oes onrt ffyrtrt a all orchfygu y byrt.

Gwas rta yrtyw y byrt, ond y mae yn feistr creulawn."

Pa hyd y parhaodd i sefyll at y penderfyniad hwn o beidio

gwerthu ar goel, nis gwyddom yn sicr. Vr ydym yn cael yn mhen
blynyddoedd ei fod yn gweled ei hun, wrth gael ei adael ei hunan

yn yr ymdrech ganmoladwy, yn rhy wan i ymladd yn unigol âg

arferiad oedd wedi gwreiddio mor ddwfn ; a cheir ef yn llithro, bob

yn ychydig, i goelio drachefn, fel, yn mhell cyn ei ymneillduad o'r

fasnach, yr oedd mor ddyfned yn y camwedd a'r masnachwyr yn

gyffredinol. Gresyn mawr hefyd na fuasai wedi cael cefnogaeth ei

gydfaanachwyr ar y pryd i weithio allan y penderfyniad. Buasai

sefyllfa y masnachwyr a'r cwsmeriaid hefyd lawer o filoedd o

bunnau heddyw ynfwy ffafriol, heblaw y buasai gan y naill a'r

llall y boddhad o deimlo iddynt gydweithio yn Uwyr ddarostyngiad

arferiad mor wastraffus, niweidiol, a diraddiol ag ydyw y coelio, a

rhoddi eu cefnogaeth i'r egwyddor sydd y cyfnertliiad cryfaf i

gynildeb, darbodaeth, a diwydrwydcL
Yr oedd, drwy yr holl gyfnod hwn yr ymroddai i fasnaeli, yn

gwasanaethu gyda ffyddlondeb yrachof erefyddol yn yrYagoldy

a'r eglwysi cymydogaethol, gan fod at eu galWad ar bob aehlysur i

wneyd pob gwasanaeth iddynt oreB y gallai.

Cafodd efe ei hunan raddau helaeth artnewyrtrtiart i'w yspryd

yn y gwaith, yn gystal a phrofiad o lawenydrt wrth weled yr

eglwyai o'i rtrtniitu yn cael eu deffroi i lafur ac ymdrech yn ffordd

achubiaeth pechaduriaid, trwy yr adfywiad crefyddol gr^-mus a

gymerodd le yn >~ghymru yn y llwyrtrtyíi 1859. Bydrt yr

adroddiad canlynol am yr adfywiad yn sicr o fod yn ddyddorol a

gwerthfawr :

—

" Blwyddyn ryfedd ydyw hon ar gyfrif ei harth-wiartau

crefyrtrtol. Dyma flwyddyn gymeradwy yr Arglwyrtrt. Blwyrtrtyn
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ei waredigion Ef a ddaeth. Y mae yn amheus a fu ei chyffelyb yn

y gaurif hon. Yr adsain bendigedig sydd yn cyrhaedd ein clustiau

o wahanol wledydd y ddaear—o America, yr Iwerddon, Ysgotland»
Sweden, ac o Ddeheudir Cyniru ! Ac o'r diwedd, y mae y cyffro

wedi syrtlno yn rymus iawn ar yr ardaloedd hyn. Y mae Llan-

ddeiniolen, Llanberis, a Llanrug yn dân poeth o gyffro crefyddol.

Gobeithio yr ä yn mlaen nes goddeithio yr holl wlad.
" Nì bu annuwioldeb erioed yn fwy ei rwysg yn ein hardaloedd

na'r haf hwn, er ein holl gyfarfodydd crefyddol, ein holl bregethu,

a phregethu pob dull, pob gwirionedd, a hyny gan bob dawn. Yr
oedd genym gyfarfodydd dirwestol yn gyson, a phob dull o

gynghori ac anog yn y rhai hyny. Yr oedd yr Ysgolion Sab-

bothol, y cyfarfodydd eglwysig, cyfarfodydd llenyddol, &c, yu
cael eu cynal yn rheolaidd. Ond er lluosoced ein cyfarfodydd, ac

er troi pob moddion a feddem i ymosod ar lygredigaeth ein hardal-

oedd, cynyddu, er pob ymdrech i'w erbyn, yr oedd annuwioldeb.

Amlhäi meddwdod er ein gwaethaf. Meddiennid yr ieuenctyd

gan ryw ysgafnder annuwio]. Nid oedd gan nifer mawr ohonynt

barch i Dduw na dyn, Sabboth, na Beìbl, na dim. Darfu adeiladu

Llandìnorwìg grëu rliyw reibio poenus a dilywodraeth yn yr

ardaloedd. À chan fod y gwibio hwn yn cymeryd arno ei hun
rhyw rith o grefydd, yr oedd yn fwy anhawdd dywedyd yn ei

erbyn.
•• Kr fod genym luaws o bobl ieuainc yn aelodau o'n heglwysi, yr

oedd llawer ohonynt yn peri poen mawr, ac eto, yn llwyddo i

ymgadw rhag dyfod i afael â disgyblaeth lac o'r fath sydd genym.
Rhwng y naill beth a'r llall, yr oedd dynion difrifol yn dechreu

petruso pa beth a ddeuai o'r genedl. Haerai rhai dynion da nad
oeddym i ddisgwyl adfywiad crefyddol grymus fel a fu yn yr oes

o'r blaen yn ein gwlad, bod eu tymhor wedi darfod, a bod y
llwyddiant bellach i ymddibynu ar fesur y llafur. Dywedid fod

yr adfywiadau grynius i ateb yr un dyben a'r gwyrthiau ar y
dechreu, sef i roddi cychwyn da i grefydd Crist mewn gwlad ; ac

yna i ddarfod rhag y temtid yr eglwysi i wneyd cam-ddefnydd
ohonynt. Yn yr ystyi yma edrychid ar yr adfywiadau yn debyg i

waith amaethwr cefnog pan yn rhoddi ei fab mewn ffarm, yn ei

gynorthwyo yn hael ar y cyntaf, stocio y tyddyn, a'i hwylio i

gychwyn yn dda yn mhob peth ; ond cyn pen hir, y mae yn rhoddi

ar ddeall i'r gr ieuanc i beidio disgwyl gormod wrth ei dad, bod
yn rhaid iddo ymdaro drosto ei him, a bod ei lwyddiant bellach yn
ymddybynu ar ei ymroddiad a'i ofal ef ei hun. Pa mor resymol

bynag yr ymddengys syniad o'r fath, y mae yn hollol amlwg fod

yr hen ffarm (Cyrnru), er maint ein llafur, yn niyned yn anialwch
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dan ein dwylaw. Rhywfodd, nid oedd y Uwyddiant ychwaith yn

ateb i'r llat'ur. Vr oedd yn ein plith lawer o lafur, ond ychydig

iawn o Iwyddiant.

"Ondyn y nos dywyll yma o aflwyddiant a digalondid, dyma
rywbeth pur ddyeithriol ac anniagwyliadwy yn ymddangos.

Dechreuodd yn Waenfawr. Nid oedd mor wylll yno ar y cyntaf ;

eto, yr <>e<ld dynion o bob math yn cael eu dwys-bigo yn eu calon,

ac yn heidio i'r eglwys ar ddarfod am danynt. Torodd allan

«lrachefn yn Cwmyglo. Vr oedd yn dân poeth yno. Gwelid yno y
dewr yn gorfod gwaeddi yn groch. Canu, gweddío, a gorfoleddu

y byddent drwy y noa Vr oedd dynion annuwiol a bechgyn

gwylltion yn teimlo nerthoedd y byd a ddaw, ac yr oedd gotidiau

uffern a dychryn y í'arn mewn sydynrwydd wedi meddiannu y
meddwl mwyaf diofal ac anystyriol. Mynycb y gwelwyd y llanc

caled-galon yn myned i'r cyfarfod i wawdio y gorfoledd, ond oyn

pen deng munyd yn gorfod llefain ei hunan. Gwelid rhai dynion

cryflon yn methu dal heb lewygu, nea gorfod eu cario allan yn

haner marw. Yr oedd dynion, yn hen ac yn ieuainc, yn feibion

ac yn ferched, yn heidio yno o'r eymydogaethau cylchynol i weled

y'peth hwn' oedd mor ddyeithriol, a'r difrifwch ar unwaitb yn

meddiannu pa-wb.

" Bydd Sabboth yr 21ain o Awet, 1869, yn ddiwrnod a gofir yn

hir yn nghapelau Llanddeiniolen. Myfi oedd yn gweiniclogaethu

yn Fagoldy. Nid oedddim i'w deimlo yn y gwasanaeth cyhoeddua,

os nad oedd yn wir braidd yn fwy Tryniui'ld nag arferol. Vr
oeddwn wedì <ligaloni cymaint ar ol pregethu y boreu fel y pender-

rynais gymeryd h< jn bregeth y n<».> yn Ue yr un a fwriadwn ei

phregethu. Nid oedd dim hynod drachefn y noe, ond ri bod

ychydig yn yagafnach na'r boreu. Vr oh<1<1 ordinhad Swper yr

Arglwydd yn cael ei weinyddu ar ddiwedd pregetfa y noe, ond nid

oedd dim hynod yn y rhan yma o'r gwasanaeth ychwaith, nefi yr

aed i ganu yn y diwedd. Wrth ganu yr hen benill

a
* Gwíiae<l concweat ar (ìalfaria fryn,' &c,

twymnodd yr holJ eglwya aeth llawer iawn i wylo, a rhai i lefain

a gorfoleddu. (Jnd darfyddodd ygwaaanaeth. Aeth llawer adref

.

Ond yr oedd Uawer yn anfoddlawn i ymadael ä'r capel. Dechreu-

wyd cyfarfod gweddL DarUenodd un <>'r brodyr ran o bennod
o<-<l<l yn cynwya hanea croeshoeliad y Gwaredwr. Vr oedd yr

hanee mor newydd a dyeithrio] a phe buaaid heb *i glywed erioed

o'r blat-i), ac yr oedd ar unwaith yn cynyrchu teimladan dwyajon
iawn. Ond ar ganol y w.-<l<li. fel taran-foUt, dyma rywbetb
aunarluniadwy yn syrthio ar bawb oedd yn y capel, fel gwynt
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nertliol yn rhuthro, nes llenwi yr holl d, a pheri i bawb lefain am
eu bywyd. Yr oedd y bechgyn afreolus, er eu bod yn rhyw lun o

aelodau eglwysig, yn syrthio i waelod y seti, ac yn vry\o, llefain, a

gweddîo. Yr oedd pawb yn y cyffro mwyaf . Beth a allai hyn
fod ? Wrth glywed y gwaeddi, daeth lluaws o'r cymydogion yn
nghyd, hen ac ieuainc, crefyddol a digrefydd, ac fel ar ddydd y
Pentecost, felly y bu yma, hwy a drallodwyd. Yr oedd pawb yn
llefaru niegys â thafodau dyeithr. Ni welwyd y fath beth er's

saith mlynedd ar hugain yn yr Ysgoldý. Buwyd yno hyd yn

blygeiniol. Yr oedd pawb wedi eu bedyddio á'r Ysbryd Glân, ni a

fawr hyderwn. Dydd Llun a ddaeth, a diwrnod rhyfedd fu yn y
cymydogaethau hyn. Ërbyn clywed yr hanes, yr oedd peth

cyffelyb wedi cymeryd lle yn holl gapelau yr ardaloedd, yncynwys
Cefnywaen, Ebenezer, Dinorwig, Sardis, Ehydfawr, Rehoboth a

Llanrug. Yr oedd yr holl wlad felly yn y cytì'ro mwyaf, a'r

diwygiad oedd yn ngenau pawb. Yr oedd rhyw Bobrwydd a

difrifwch wedi meddiannu yr holl ardalwyr. Ceid y gweíthwyi
yn ychwarel am unwaithacar unwaith fel wedi dyfod yn ddynion

eraill. y llwon a'r rhegfeydd, y geiriau gwag a'r coeg-ddigrifwch

wedi darfod. Nidoedd ymddiddan i'w gael am ddim ondy diwyg-

ìad, y cyfarfod gweddi, tröedigaeth hwn, a dychweüad y llall.

•• Am yr wythnosau canlynol byddai goleuni yn mhob capel hyd

haner nos, a phellach na hyny yn aml, a sn canu, gweddio a

gorfoleddu, a glywid yn adsain drwy y nos, yn enwedig yn yr

wythnos gyntaf. Y mae braidd yr oll o fechgyn meddwon ac

afreolus y cymydogaethau wedi sobri, ac yn ymuno â'r naill neu'r

llall < »'r eglwysi. Er ein bod arferol a gweddîo llawer, o'r fath ag

ydoedd, efa hir ainser am adfywiad ar grefydd, eto ni ddychymyg-

odd neb am ei gael yn y wedd yma. Ond fel hyn y daeth, ac yr

ydyni ninau fel rhai yn breuddwydio.
M Eel y bu i bob adfywiad crefyddol. felly ymae i lnvn ei hynod-

ion. Yn tm peth. y gweddio yw y cwbl. Peth cyffredin pan y
mae yr Arglwydd yn bywhau ei waith ydyw, ei fod yn rhoddi bri

newydd yn ngolwg y byd ar rywbeth, rhyw athrawiaeth neu

ddyledswydd a fyddai wedi syrthio i anfri. Eelly yma. O'n holl

gyfarfodydd crefyddol, nid oedd yr un wedi myned mor ddisylw

a'r cyfarfod gweddi. 3íewn aml i gynulleidfa, ni byddai un o

gwbl ond y cyfarfod gweddi cenadol y nos Lun cyntaf o'r mi.-.

Ychydig ddeuai i hwnw, ac oeraidd iawn a fyddai. Ond yn yr

adfywiad presenol, ar ben y Dafydd hwn o gwrdd gweddi y
tywalltodd Duw ei gorn olew. Go ryfedd hefyd ! Yr holl

gjniulleidfa yn dyfod yn nghyd i gyfarfod gweddi ! Y mae y canu

a'r gweddio yn bethau newj-ddhollol. Y mae pawb ' yn wi-esog yn
e'
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yryspryd.' Nidoesdigoil o gyfarfodydd gweddiau i'w cael. Ni

bu dim hynod yu y pregethu, heblaw bod yn llawer iawn hawddach
pregethu nag o'r blaen. Felly, nid oe.s na phregethwr na blaenor

na neb arall dan un demtasiwn i ladrata dim o'r gogoniant iddo ei

hun. Peth arall sydd yn hynod yn y cyffro presenol, cyffro ydyw.
Dan ei ddylanwad y mae y dyn diofal ac anystyriol fel yn deffro

ar unwaith, ac yn teimlo fel pebyddai dinystr yn agoryd ei >afn iw
lyncu ar unwaith. Dèlir dyniou gan oíidiau uffern, dychryn y farn,

nerthoedd y byd a ddaw, a chan ofn marw yn annuwioL Y fath

ddychryn a'r fath drallod sydd ar ycreadur! V bachgen gwyllt,

gwanial. wedi ei ddal, yn crynu, yn wylo, yn llefain, yn syrthio ar

«-i wynefa ac yn ceisio gweddîo !

- BSr ein galar, y mae y cyffro hwn yn gadael llawer iawn o hen

wrandawyr ar ol. Cyffrowyd hwythau ar y cyntaf, ond ymgaledu

y maent. Yn yr adfywiad fu ar grefydd yn Arfon ddennaw
mlynedd yn ol, dynion yn cloffl rhwng dau feddwl a ddygwyd i

mewn i'r eglwyai braidd yn hollol. Ond yn hwn hyd yma, y mae
y dosbarth hwn fel yn cael eu gadael allan. Eto y mae ambell un
yn cael eu bachu.

•' Yr ydwyf yn ysgrifenu hyn yn mhen y tair wythnos ar ol

toriad allan y diwygiad. Nid hawdd eto penderfynu beth ydyw
rhif y dychweledigion. Tua deuddeg a thri ugain sydd yn Ysgoldý,

ond y mae y nifer yn llawer mwy yn Xghefnywaen a Dinorwig.
" Beth fydd y canlyniadau o hyn nia gallwn eto ddyfalu. Y mae

genym achoaion lawer i lawenhau, ond dylem, yr im pryd, ymlaw-
enhau mewn dychryn. Oni bydd Bwyddogion eglwysig yn bur

effro a ffy<ldlawn i'w hymddiried, gall y canlyniadau fod yn
ddychrynllyd. Vr wyf yn ofni ac yn pryderu rhag pan ddarfyddo

ycyffro y bydd genym fwy o broffeswyr penrhydd nac eriued.

Beth all fod yn fwy o felldith i grefydd na hyny ?
"'

Ar ddiwedd yr yagrif hon gwna y sylw canlynol:- " Vr wyf yn

yagrifenu hyn gyda'r amcan iddo gael ei gadw a'i gyhoeddi i'r oe>

uesaf. Br »-i fod yn rhy ddiwerth i'w ^yhoeddi ar hyn o bryd,

diclion y bydd yn werthfawT erbyn hyny. Medi 12fed, 1851).

Diwrnod cyntaf Cymdeithasfa Bangor.—Robert Ellis."

Beodith anmbri.-iadwy i Qymru a fu y diwygiad hwn. Cafodd

crefydd afael aicr ar ftloedd fuont n<xledig o ddefnyddiol, ac a

dreulia^ant eu D068 yn gwbl yn ei gwasanaeth. Diamheu genym
y teimla pob darllenydd ystyriol fcd y de.-grinad a roddir yma o

agwedd y wlad cyn toriad allan yr adfywiad yn ddarluniad pur

urywir o agwedd pethau yn ysprydol yn ein dyddiau ninau, os nad

m ein plith ninau hefy<l ryw .>yniadau yn cael eu coleddu fod

oes y diwygiadau ar beii. Ein hangen mawr ni, gan hyny, ydyw
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cael eto " y peth yrtia " a welwyd ac a glybuwyd ar ddydd y
Pentecost i ddechreu, ac ar ol hyiiy y gwelodd Duw yn dda
feudithio ei bobl âg ef ,

pan y dygìd hwy gan wir deimlad o'r angen
i'w geisio yn ddifrifol fel eu huuig waredigaeth a'u llwyddiant.

Yn y flwyddyn 1860, ni a gawu fod teimlad yn cryfhau ani

wneyd rhyw arwydd sylweddol o werthfawrogiad o"i lafur a'i

wasanaeth ; fe gymerodd y teimlad y ffurf o gyflwyniad darlun a

swm o arian iddo yn gydnabyddiaeth o'i ffyddlondeb a'i ymroddiad.
Fel hyn yr ysgrifena ef ei hun yr hanes :

—" Ar brydnawn Sadwrn
yn mis Medi, 1860, bu cyfarfod lled hynod yn nghapel yr Ysgold.
Cyfarfod ydoedd i fy anrhegu á'm darlun, yn nghyda phwrs yn
cynwya deg punt o aur, fel arwydd o barch am fy llafur gweinid-

ogaethol meddant hwy. Yr wyf yn sicr na feddyliais erioed am
dderbyn y fath beth. Ni chrybwyllais air wrth neb fy mod yn
disgwyl y cyfryw gydnabyddiaeth, ac nid ynganodd ueb wrthyf

finau fod y fath beth ar droed hyd ues y daeth yr arlunydd (y
diweddar Barch. Evan Williams, Caernarfon) i'm tÿ i ofyn fy

nghydsyniad i eistedd o'i flaen. Tarawodd y peth braidd yu boenus

ar fy nheimlad ar y cyntaf. Nid bob amser y mae testùnonials yn
effeithio yn dda. Gydag achosion fel hyn yn rhy gyffredin y mae
teimladau da un dosbarth o ddynion yn cynhyrfu teimladau drwg
rhai eraill ; canys nid oes yr un dyn cyhoeddus, fel y dywedir. na

bydd rhyw rai yn teimlo yn ddrwg tuag ato. A gwn yn burion

nad wyf tìnau wedi gallu ' dal y ddyagl yn wastad ' i bawb. Ofnwn
felly ar y dechreu rhag y byddai i garedigrwydd fy nghyfeillion
beri i eraill deimlo yn geufigenllyd a brwnt. Gwyddwn fod helynt

felly wedi bod gyda thystebau niewn ardaluedd eraill. Ond hyd
yr ydwyf yn deall, ni bu dim o'r fath beth y tro hwn. Pa fodd

bynag, bydd yn dda gan rywun gael y darlun ar ol i mi fyned o'r

golwg, ac y mae yn dda iawu i minau gael yr arian. Mae fy nheulu
yn fawr, a dim wrth gefn geuyf

.

" Yr wyf yu prisio yr anrheg yn llawer uwch na'i gwerth
arianol, fel y mae yu ffrwyth cariad a theimlad da. Am fy helynt

fel pregethwr a gwemidog, nis gall neb o'm cymydogion ei ddeall.

Ond y mae yr Arglwydd yn gwybod. Y fath helynt ydyw ceisio

dal i fyny ddau gymeriad mor wahanul ag ydyw pregethwr a

siopwr. Mae y naill o hyd am ddyrysu y llall. Nifl gellir gwneyd
dim yn iawn gyda'r siop, heb yspryd siop ; ac nis gellir gwneyd
dim yn iawn gyda'r pregethu heb yspryd pregethu. Y mae y
ddau yspryd mor wahauol fel y dylent gael dau gorph gwahanol,

dwy galon wahanol, dau wyneb gwahanol, a dau bobpeth gwahanol.

Mae y frawdoliaeth yn disgwyl i'r pregethwr fod yn gystal siopwr

a'i gymydog nad oes ganddo ddim gorchwyl arall i feddwl am
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dano. Disgwylir iddo fod yn gystal pregethwr ag un arall nad oes

ganddo ddim i'w wneyd ond pregethu. Y mae hyn yn rhy galed.

Pan y bydd yspryd pregethu, bydd raid attendio'r siop, ac yn rhy

fynyeh, bydd raid myned o ganol trafferth y siop a'i hyspryd i

u*-i>i'> pregethu. Pel hyn, wrth geisio gwasanaethu dau arglwydd,

digioyddau. Mae gwahaniaeth mawr wed'yn rhwng pregethwT

yn aiopwr, a siopwryn bregethwr. V mae rhyw fymryn ogysur
i minau yn hyn, os ydwyf yn bregethwr sâl, yr wyf yu âopwr
sniciclt. Ond fel y mae goreu'r Iwc, yr wyf yn well allan oa'r

Uuaws o'm brodyr y siop-hregethwyr. V maefy 'naneroreu' yn

siop-wraig ragorol. Pellyyr wyfyn cael gwell chwareu teg na

llawer. Pe digwyddai yr anffawd i mi ei cholli, beth ddeuai o

honof! Rhynged bodd gan Dduw i mi ei chael tra byddwyf . Amen.
" V mae y llafur gweinidogaethol, fel ei gelwir, yn fawr mewn

ardal boblog fel lion. Bydd raid eychwyn i rywle, i rywbeth, a

hynyynwastad myned yma ac acw i gadwstó ifedyddio, i'r

ylnos, i gladdu, i briodi, ac i ymweled â chleifion. Jlyn oll hefyd

sydd raid fod yn ychwanegol at y cyfarfodydd y bydd pawb yn

arfer bod yn bresenol ynddynt, fíis gellir gwaaanaethu Crist heb

hefyd wasanaethu dynion. Wrth wai anaethu yr eglwys Petiiodist-

aidd, rhaid gwasanaethu Methodistiaeth. V mae y naill rywfodd
yn y llall. Felly yr edrychai yr Arglwydd lesu ei hunan ar y
mater, ' Vn gymaint a'i wneuthur Olionoch i un o'r rhai hyn, fy

mrodyr Ueiaf, i mi y gwnaethoch.' Rhodded yr Argrwydd cas i mi

fod yn ffyddlawn i wasanaethu fy oghenedlaeth fel Dafydd, ]>a un

bynag a gydnabyddir hyny gan ddynion ai ni wneir. Xid ydyw
hyny yn perthyn i mi. Byddaf yn teimlo yn bur fyw, a hyny yn

bur fynych, oddiwrth annheilyngdod f'y ngwasanaeth crefyddol.

Vr wyf yn teimlo yu bur gynhes am yr arwydd yma (y darlun a'r

pwra) M gydnabyddiaeth t'y oghymydogion. Er oad ydyw y
gwerth arianol yu fychan, y mae yn llawer mwy yn iy ngolwg am
y credaf ei fod yn ffrwyth cariad, nid ataf ti yn unig, ond at [esu

Qrist »i lninan. Teimlaf rywbeth yn gyffelyb i'r Apostoí l'aul,

• \id oherwydd fy mod i yn ceisio rho-to: eithr yr ydwyf yn ceisio

ffrwyth yn amlhau genych erbyn eich cyfrif chwi' Synyma ar y
darluu."

V mae yn amlwg »•] fod yn awyddu bob amser am gael ei rydd-

hau o ofalon masnacho] er cael pobhamdden i ymgysegru yn Uwyr
a hollol i wasanaeth crefydd, ac yr oedd yr awydd hwn yn
cryfhau fél yr oedd yntau yu cynyddu mewn oedran. Vn oiis

Ifedi, l>»'»4, dyma fel yr ysgrifena ar y mater:
•• Vr wyf, ar hyn o bryd, yu cael fy liun mewn agwedd ryfedd.

Yr oeddwn bob amser yn rhyw ryffnu trin y byd hwn felcynorthwy
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i'm gwraig. Hi, pa fodd bynag, oedd dyn y byd. Hi oedd yn
gofalu am y fasnach ac yn hwylio y gofalon teiúuaidd, a minau
weithiau yn helpu, ac weithiau yn beio. Ond yn y llafur crefyddol

y byddwn yn fy elfen, ac erbyn yr adeg hon, yr ydwyf w>di colli

pob awydd at y byd hwu. Yr oedd ei drafferth a'i ofalon yn wir

flinder i mi. Nid oedd arnaf eisiau dim gan y byd ond ymborth,

dülad a hamdden. Ond er mor ddymunol fuasai cael hyny, nid

oedd seibiant i'w gael. Yr oeddwn er's blynyddoedd yn edrych yn
mlaen at y cyfnod hwn arnaf, pan y byddai y plant hynaf wedi
dyfod yn gyfryw o ran oedran ag i gymeryd rhan o'r drafferth, ac

y cawn inau fwy o hamdden. Yr hamdden hwu oedd fy aderyn

brith. ceisio dal hwn fyddai nôd a phwynt y rhedegfa. Tybiwn
ond cael hyny— yr hamddeu feiidigedig :

—y gwnawn 'felin ac

eglwys ' gyda'r gwasanaeth crefyddol. Byddai trafferthion a

helbulon y fasnach yn nychu fy meddwl, fel y byddwn yn fynych

yn faich i mi fy hun, y dymher yn bigog, a'r geiriau yn frathog, ac

yn bobpeth hollol anghymwys i'r àop, Eto yn y mop y byddai

raid bod. Ar gongl ei chounter hi y byddai raid llunio y bregeth,

air i air, ac o frawddeg i frawddeg, blith draplilith â thraíferthion

y fasnach. Rhywfodd nia gallaf fod yn esmwyth yn fy nghroenheb

fod genyf bregeth ar y bìociau. Ac oe na chawn ychydig hamdden
gyda'r bregeth yn awi ac yn y man, byddwn yn flinder i mi fy

hun ac i bawb o'm deutu. Ond er na byddwn yn cael pleser wrth

drin y byd, byddwn yn teimlo i'r byw oddiwrth ei ofalon, ei bry

a'i ofnau. Tra yr oeddwn fel hyn yn ymryson á phawb, ac á

phobpeth, ac á mi fy hun ; do, do, bu'm yn euog filoedd " weithiau

o ymryson am Lluniwr bendigedig, am fy mod wedi fy ngeni dan

blaned mor flin, daeth i fy meddwl fod yn rhaid i mi beidiogwingo
yn erbyn y symbylau, ac fy mod trwy hyny yn gwneyd fy hun a

phawb o'm cwmpas yn annedwydd.
•• Vr oeddwn hefyd yn dechreu dirge) gredu bellach na byddai i'r

hamdden. y sychedwn gymaint am dano, effeithio yn ddaionue

arnaf yn mhob cysylltiad. Yi- oeddwo wedi cael prawf goíidus o

hyn aml i dro pan yn gwasanaethu yr achos crefyddol am wythnoe

yn lÌYerpool a Manchester. \Felly yn yr adeg lion, tröais at yr

Arglwj-dd i geisio doethineb a gras i wneyd fel y dylwn. ÎTstyriaifi

fod fy Nhad Nefol wedi rhoddi i mi deiúu lluosog i'w dwyn i fyny,

ac mai fy nyledswydd a'm braint ydoedd cael g^iieyd hyny yn lle

cwynfan a thuchan o'r herwydd. Morhawdd fuasai i'r Duw mawr
fy ni-blanta ! Mor chwerw f'uasai hyny ! Ehy^-fodd daeth

yspryd newydd hollol i'm meddiannu. Penderfynais, ymafìyd yn

y byd o ddifrif, a hyny, nid i'w gasglu, ond \fyv\ i lenwi fy lle fel

gr, a thad, a phenteulu. hyný hyd yn hyn y mae trin y byd
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yn ilyfod yn bleser genyf, ac y mae yr hen bruddglwyf câs a'i griw
wedi fy ngadael am dymhor o leiaf, a gobeithio am byth.

" Ond yr wyf yn ystyried fy hun eto mewn perygl. A beidiaf

ag ymrwystro â negeseuau y bywyd hwn? A beidiaf a myned yn
ddyn y byd ? A beidiaf a charu y byd presenol ? Beth ddaw o'r

pregethu ? Yr Arglwydd Iôr a'm gwaredo rhag myned yn ddyn
bydol. Y mae tlodi a'i holl anghysuron yn rìl gwell na hyny."

Tymhor byr iawn fu i'r pleser crybwylledig o drin y byd heb i'r

pruddglwyf a'i gymdeithion annyddan ddyfod i'w boeni drachefn,

ac fe ymddengys mai trwy ormod baich o ofalon bydol y gwelodd
Rhagluniaeth y JSefoedd yn dda ei arwain i lwyr neillduaeth o bob
trafferthion masnachol, ac i gael terfynu ei ddyddiau yn yr

hamdden a garai mor fawr, ac ydoedd yn ol ei syniad ef mor wir
hanfodol i effeithiolrwydd y weinidogaeth. Bu i'w waith tua'r

adeg hon yn ymdaflu i'r byd a'i amgylchiadau, wrth weled y plant

yn tyfu i fyny ac yn dyfod yn gymhorth gwerthfawr yn y fasnach,

beri iddo ddymuno am agoriad lle newydd i un neu ychwaneg o'r

plant sefydlu ynddo. Yr oedd Llanberis y pryd hyny yn prysur

gynyddu o ran poblogaeth, a'r adeiladu yn myned yn mlaen mor
gyflym fel yr oedd yn lle gwir addawol. Jleblaw hyny yr oedd yn
ddigon agos i Glwtybont, fel y gallai ef a'i briod arolygu y cyían

eu hunain. Temtiwyd ef gan ystyriaethau o'r natur yma i brydlesu

darn o dir yn Coedyddol, Llanberis, ac adeiladodd d mawr arno,

wt 'di ei gyfaddasu at fasnach a lletj'a dyeithriaid. Bu yr anturiaeth

hon bron yn fwy nag y gallai ymgynal dani. Aeth a'i holl enillion

oddiwrth y fasnach am flynyddoedd, a channoedd o bunnau yn

ychwanegoL Cafodd lawer o helbul gyda'r adeiladwyr, a cholled-

ion arianol drwy yr anturiaeth a fuont agos a'i lethu. I)ywTed ef ei

hun am yr adeg hon ei fod bron ag ymddyrysu yn y brofedigaeth :

" Bu ein trallodau yn ystod y flwyddyn hon a'r un ganlynol (1865

a 1866), a'n teimladau, y tuhwnt i'w darlunio. / Yr oeddym yn onest

ac am i bawb gael ugain swllt y bunt genym. Ond credem ein

bod wedi myned yn rhy ddwfn mewn dyled i allu cyrhaedd hyny.

Yr oeddwn yn credu wrth bregethu yn nghapel Dinorwig un nos

Sabboth, maì dyma y tro diweddaf i mi gael eynyg pregethu am
byth. Xid oedd neb yn gwybod am ystormydd fy meddwl ond
myfi a*m Duw. íByddwn yn gweddio mwy na mwy, ddydd a nos,

am ymwared ac am ras i ymoetwng, a chefais fyngwrando. Brbyn
dechreu y flwyddyn 1868, yr oedd yr awyrgylch amgylchiadol yn
clirio. Cafodd pawb oedd yn ein gofyn ugain swllt y bunt, a rhai

fwy na hyny, am eu bod yn ddigon diegwyTddor i geisio mwy.
Rhoddwyd y gangen-fasnach yn Llanberis i fyny, a gosodwyd y t
a'r siop dan ardreth."
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S Diddyfnodd hyn ei feddwl yn llwyr o bob awydd at anturiaethau

masnachol, ac fe drefnodd yr Arglwydd iddo gael neillduo yn
niwedd ei ddyddiau oddiwrth bob gofalon bydol o'r natur yma. Yn
ystod y ftwyddyn grybwylledig penderfynodd roddi i fyny y aiop

yn Clwtybont i ofal ei fab Robert a'i ferch Jane, y rhai. trwy ofal

ac ymròad, â bendith y Goruchaf, a lwyddasant.

/ Cyfnerthwyd ef hefyd i gredu fod bj*s Duw yn cyfeirio tua'r

neillduaeth hwn, yn ngwaith eglwysi Ysgoldý a Disgwylfa yn ei

gymhell tua dechreu y flwyddyn dan sylw i ymryddhau o ofalon

masnachol, a dyfodynfath o "fugail" arnynt, â'r hyn y cydsyniodd

gyda pharodrwydd mawr :
—" Yr oedd y ddwy eglwya i roddi i mi

ädeuddeg ptmt bob un yn y flwyddyn am fy ngwasanaeth. Yr

adeg yma yr oedd cyfeillion Ysgold yn adeiladu r eapel newydd.

Cymhellwyd y wraig a minau i ddyfod yma i fyw. Daethom yma
yr 22&Ü1 o Orphenaf, 1868. Dros ba hyd y byddwn yma eto ni

pherthyn i ni ei wybod. Pan ddêl ychydig flynyddoedd, ni a

rodiwn lwybr, ar hyd yr hwn ni ddychwelwn. Tua'r un adeg,

darfu i gyfeillion Bryn'refail fy nghymhell i ddyfod yno mor aml

y gallwn i gadw cyfarfodydd eglwy.>ig ac ymweled â'u cleiíion, ac

y rhoddent i mi bedair punt yn y flwyddyn am fy llafur. Felly

cydsyniais i fyned, ond bu y cyfeilliou hyn yn well na'u gair.

Rhoddasant i mi chwe' phunt ynyflwyddyn. Bu'm yn eu gwasan-

aethu hyd 1879, pan ddaeth tymhor fy ngwasanaeth i ben, ac y
daethant hws*Thau yn awyddus am fugail mwy teilwng o'r enw.

"Yn yflwyddyn 1868, yr oedd anesmwyth<ler yn mhlith rhai o

bobl ieuainc Disgwylfa am gael gwell bugeiliaeth. Wrth ddeall

hyny, a rhag bod yn rhwystr ar ffordd llwyddiant yrachos, terfyn-

odd fy nghysylltiad â'r eglwys hon ar ddiwedd y flwyddyn.
/" Mae y byd bob amser yn barotach i addoli yr haul fo'n codi na'r

haul fo'n machlud.
" Er dechreu y flwyddyn hon (1879) yr ydwyf wedi rhoddi fy

hun yn bwysau ar * Drysorfa y Gweinidogion,' a da iawn ei chael.

Nid oes ond hen weinidogion a'u gweddwon yn gallu deall gwerth

y gronfa hon. Bendith ar benau y brodyr fuont yn haelionus a

llafurus i'w sicrhau. Y mae yn gysur mawr i'r hen, yr miig, a'r

methedig.
" Yr oedd y symudiad o ganol helbulon a phryder ein masnach i

d capel newydd Ysgoldy, yn gyfnewidiad pwA'sig iawn i Sian a

minau. Trw^,- ein bod wedi cefnu ar y byd heb neb yn gallu ein

gofyn o geiniog, tybiodd y byd, ein cymydogion, ein bod wedi ei

adael yn gefnog, a bod genym ddigon o fodd i îyvr. Ac fel rhai

felly yr ymddygid tuag atom. Ond gofalodd ein Tad Xefol am
danom, ac ni bu arnom eisiau dim. Mor dawel ac mor ddedwydd
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y teimlem yn yr hen ardal lonydd hon. Yr oedd i ni ein dau yn

nefoedd ar y ddaear, 'er ein bod yn byw bellacb o'r llaw i'r genau

/ Os ychydig oedd yn dyfod i mewn, ychydig oedd i fyned allan. Vr

oedd yn hawdd cael y ddeupen yn nghyd. Ni ddychymygais
erioed fod yn bosibl i mi gael y fatli dawelwch hyfryd. I'n Tad

Xefol y byddo y clod. Efe a'n harweiniodd i'r anialwch, ac yna i

1 le diwall,' a llefarodd wrth fodd ein calon. Gwir fod helynt ein

]>lant yn peri i ni bryder. Nid oedd hyny ond peth i fod. Ond
gofalodd yr Arglwydd yn rhyfedd am ein plant hefyd, a gwnaeth

yn rhyfeddol â hwy. Gobeithio y byddant ffyddlawn yn ei

wasanaeth.

f
" Y brofedigaeth i mi yn y symudiad hwn oedd luedd rhy arian-

gar fy nghalon. Tra yn trin arian yn y siop, nid oedd arian y
weinidogaeth yn un brofedigaeth i mi. Ni byddwn yn gofalu dim

pa faint a gawn am bregethu. Yn wir, ni byddwn byth yn eu

cyfrif. Am y pum' mlynedd ar hugain cyntaf o'm pregethu, nid

oeddynt yn werth eu cyfrif. Tybiai yrhen flaenoriaid fod ychydig

syütau at draul dillad a theithio yn ddigon, os nad gormod, i

bregethwr ieuanc o ddawn a gallu cyffredin. Ond erbyn i mi
ddyfod i ddybynu yn hollol ar yr ychydig a roddid am bregethu,

daeth hyny yn brofedigaeth atgas i mi. Ac er ei bod yn dawel
oddiallan, byddai yn rhyfel boeth rhyngof â'm calon oedd ry arian-

gar genyf. Cefais fesur o fuddugoliaeth. 'Nid yn ariangar.' 'O
bydd genym ymborth a dillad, ymfoddlonwn ar hyny.' Y mae
pregethwr ariangar yn beth atgas gan y byd. V mae y byd yn

caniatau i bob dyn fod yn ariangar, os mn, ond ' gr Duw.' Gan
hyny, nid oes dim y dylai gr Duw ei ochelyd yn fwy ]ia rhoddi

argraff ar feddwl y byd ei fod yn ddyn ariangar.

"Daeth tawelwch ty capel Ysgoldý a phrofedigaeth arall i mi.

Yr oedd Sian a minau wedi bod mewn cymaint o drafferthinn a

helbulon, a thros ein penau mewn trallodau, fel yr oedd y cyfnew-
idiad i'r fath dawelwch braidd yn ormod o newidiad. Gwaith
mawr i mi bellach oedd gochel segurdodyspryd. Vr oedd ac y mae
genyf ddigonedd o amser at bob amcan, a'r brofedigaeth i fod yn

segur oedd yn un gâs iawn. Y mae wedi bod yn rheol genyt er

]>an ydwyf yma, i roddi y boreu at y bregeth, a'r prydnawn i

ymweled â chleifion. Byddai genyf hefyd, hyd yflwyddyn l^?'.',

dair sciat i ofalu am danynt bob wythnos, eto nis gallaswn yn fy

myw beidio cael fyhun yn rhysegur fyyspryd. V gwiryrwyf
yn ei ofni ydyw, fy mod yn llawer gwell pregethwr pan yn nghanol

trafferthion y bjTd."

Xi bydd yr hänes hwn yn gyflawn heb fanylu rhyw gymaint ar

ei gysylltiad â'r achoe crefyddol yn Vsgoldý, ac á Chyfarfod Misol
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iad cyntaf a nodwyd, ond gan fod anuyw o'r ffeithiau arweiniol

wedi eu crybwyil yn barod yn ngln á'i hanea boreuol ef yn yr ail

bennod, ni a ddyfynwn y rhanau dilynol a eglurant y lle a gafodd

a'r defnyddioldeb y bu mor nodedig ynddo yn ngln á llwyddiant

crefydd yn ei ardal enedigol. Pan aeth i"r aeìat i'r Ysgold, ac efe

tuag ugain mlwydd oed, " Nid oedd ond un yn unig o'r plant a

fagwyd yn yr eglwyfl hon wedi aros ynddi hyd yr oedran priodol

i gael ei gyflawn dderbyn. Byddai yr hen bobl yn anmharod i

d<lerbyn plant i gyflawn aelodaeth hebargoel o ddifrifwch crefyddol

ynddynt, ae yn ddiamheu eu bod yn eu lle yn hyn. Yn yr hen

Ysgold y derbyniwyd ti yn bregethwr, ac ni thorwyd y cyaylltiad

rhyngof â'r eglwya hon hyd heddyw. Gwir y bu fy enw am rai

blynyddoedd ar lyfr eglwya Disgwylfa Et<> byddwn yn dyfod i

bob cyfarfod eglwyaig yn yr Ysgold fel o'r hlaen, ac yn cydofalu

â'r brodyr am yr achos. Yr ydwyf bellach wedi bod yn gwasan-

aethu tair cenhedlaeth yn y lle hwn, Mae ygenhedlaeth gyntaf wedi

hen ymadael. Ein tadau, pa le y maent? a'n mamau, a ydynl

hwy fyw byth ? Xa, y maent oll wedi myned. Y mae yr ail

genhedlaetb wedi myned yn hen, yn ychydig o ran nifer, ac yn
agos i ddiflanu. A bellach dyma y drydedd genhedlaeth wedi

dyfod i'r chwareu-fwrdd i fyned trwy eu rhan yn rurama fawr

bywyd. * * * *

"Yrydwyf, bellach. wedi bod yn llafurio gyda'r achos goreu

er's chwe' blynedd a deugain fel pregethwr a gweinidog. Ar ol i

Ellis Foulhes ymadael, nid oedd yma yn yr holl ardaloedd yr un enw
o bregethwr ond myri. Byddai y galwadau am fy ngwasanaeth o'r

herwydd yn lluosog—i gadw aeiat i Hdnorwig, Fachwen, Cefny-

waen, Bryn'refail, Rhydfawr, Pentir, Cwmyglo, ac weithiau i

Lanberis. Bedyddiais tìloedd o blant, a chedwais fìloedd o yl-
nosau. Am tiynyddoedd gwnawn ycwblfel 'thaníc yonjob' Ehodd-
wyd yr enw hwu ar y math yma o lafur pregethwr gan yr hen
fiaenor, Robert Roberts, Blaenycae. Xi feddyliwn am dderbyn
dim fel tâl, a meddyliai yr hen fìaenoriaid, gan nad oeddynt hwy
yn derbyn dim am eu llafur, y dylasai y pregethwr hefyd weithio

yn rhad, yn unig derbyn rhyw ychydig am ei bregeth. Ond pan

ddaeth blaenoriaid ieuainc i ddechreu llywodraethu, meddylient

hwy nad iawn oedd galw am wasanaeth pregethwr heb gydnabod
rhyw gymaint arno. Pan agorwj-d mynwent Machpelah, fel lle i

gladdu, arnaf fi yn gwbl am fìynyddoedd y disg^-nai y gwasanaeth
hwn, ac yr oedd y gwasanaeth yma eto yn rhad ac yn rhodd.

Gofynai ambell im, ond anaml iawn, pa faint oedd arnynt am y
gwasanaeth ? Y'r ateb bob amser fyddai, L)im. Cyn hir, daeth y
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Parch. "William Rowlands i fyw i Ebenezer, a disgynodd rhan

helaeth o'r gwaith amo ef. Bydd genyf barch calon i'r gr da
hwn. Y mae yn frawd gwir grefyddol, yn ddyn hynod o ran

Byiiwyr cyffredin, ac yn meddu gwybodaeth ëang. Bu yn dda iawn

i'r ardaloedd poblogaidd hyn, ac yn arbenig felly i Gefnywaen, ei

gael.

" Y mae mwy nag a feddylia llawer o anfantais i bregethwr o

fod trwy ei oes yn gwasanaethu mewn pethau crefyddol yn ei fro

enedigol. Gwir ddywedodd y Gwaredwr, ' Nid yw prophwyd heb

anrhydedd, ond yn ei wlad ei hun ac yn ei á ei hun.' Cefais

inau brofì yn helaeth o ystyr yr hen sylw, ' Onid hwn yw mab y
saer ?

' Ychydig cyn ymadael o'r siop yn Nghlwtybont, daeth bach-

gen yno, a gofynodd, ' Ai hon ydi siop Robin y Garnedd ?
' Dyna

hi— ' mab y saer.'

" Y mae genyf hen gyfrif du rhyngof â'm Duw. Oes, oes ! A
byddaf yn erfyii ddydd a nos am ei gymod a'i faddeuant, fcrwy waed
ei groes Ef . Nis gall fy nghymydogion fy nghyhuddo o'r un cam-
ymddygiad mewn dim, na tlmagat neb, ond yn unig taflu gair rhy

sydyn a byrbwyll. Mae genyf gydwybod ddirwystr tuagat bob

dyn, ond nid felly ysywaeth tuagat Dduw.''

Am ei gysylltiad â Chyfarfod Misol Arfon, ysgrifena :—" Cefais,

neu yn hytrach, cymerais fwy nag a ddylaswn o ran yn ngorchwyl-

ion y Cyfarfod Misol hwn. Pan ranwyd y Sir yn ddau Gyfarfod

Misol tua'r flwyddyn 1840, aeth y gallu llywodraethol i'r pen arall

i'r Sir. Yr oedd y diweddar Barch. John Jones, Talysarn, a'i frawd,

y Parch. D. Jones, yn perthyn i Arfon, ac yn selog o blaid y
rhaniad. Ni bu John Jones erioed yn ddyn cynhadledd, y pwlpud

oedd ei le ef. Cymerai ran yn yr ymddiddan, a siaradai yn dda

odiaeth, pan yn y dymher i hyny. Ond ni cheisiodd erioed at

lywodraethu. Yr oedd David Jones o'r ochr arall yn ddyn rhagorol

niewn cynhadledd. A phwy erioed mor ddoeth a gochelgar, ac mor
anwyl ! Yr oedd gormod o ddyn ynddo i amcanu at dra-awdurdod,

ac yn wir, i ymhòni dim yn y cyfeiriad o lywodraethu eraill. Ac

eto yr oedd pawb yn foddlawn iddo gael bod yn arweinydd. Yr

oedd y Parch. AY. Rob»-rt>, ('lynnog, yn hynach pregethwr na neb

yn Arfon, ond nid oedd yr hen frawd yn gofalu dim pwy fyddai yn

benaf. Felly rywfodd rhwng ' cil a chlwyd,' daeth Cyfarfod Miflol

Arfon dan lywodraeth nifer o flaenoriaid. Parhaodd yn y cyflwr

hwn nes y cliriwyd yr hen frodyr anwyl liyn ymaith gan henaint

ac angau. Byddai John Jones, Talysarn, yn teimlo yn chw.rw
oblegid hyn ; ond yn hytrach nag ymryson, esgeulusai y Cyfarfod

^Iisol hyd y gallai. Am ei frawd, Da\id Jones, gwênai ef yn

hawddgar ar y cwbl, a gadawai iddynt. Eto, byddai efe i'w gael
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yn mhob Cyfarfod Misol, a gweithiai gyda'r lluaws o'i frodyr. ! 'r

gr anwyl

!

" A thrwy fy mod inau yn llawn o ryw yni, a pharod i siarad ar

bobpeth, yn rhy barod, efallai ; bid a fo, mi a ddaethum yn ddyn y
Cyfarfod Misol. Cefais a chymerais fwy o le ynddo nag a fuasai

briodol a doeth. Goddefwyd hyny hefyd rywfodd i mi. Ac o'r

herwydd meddyliodd rhyw frodyr diwybod fy mod yn llawer

mwy o ddyn nac oeddwn.
" Ac eithrio y ddau frawd, bu adeg lled isel ar bregethwyr Arfon.

Am yr ugain mlynedd eyntaf yn oea y Çyfarfod Mìsol hwn, gelwid

íi i bregethu braidd yn mhob un, oddigerth y rhai cartrefol. Byddwn
inau yn tybied, o leiaf, y byddwn rywfodd yn cael llawer gwell

hwyl ar bregethu mewn Cyfarfod Misol nac yn un mau. Yn raddol,

pa fodd bynag, dechreuodd Arfon ynigyfoethogi mewn pregethwyr.

Daeth y Parch. Eees Jones yma o*r Abermaw
; y Parch. John

Phillips, o Fòn; a'r Parch. John Owen, o'r Gwind, Eifìonydd.

Daeth y Parch. John Griffith yma hefyd o Ddolgellau. hyny
hyd yn awr, y mae rhyw ddyfodiaid yn cael eu galw i eglwysî

Arfon yn wastadol. Sicr ydyw mai felly y bydd rhagllaw, ac felly

yn debygol y mae y goreu iddi fod. Peth anrhydeddus yn y
blaenoriaid ydyw peidio gosod o'r neilldu hen frodyr fu yn dwyn
pwys y dydd a'r gwres gyda'r gwaith cyn geni llawer ohonynt, ond
hyd yn nód pe yr anghofid hyn, nid grasol yn neb fyddai ewyno
o'r herwydd, gan fod y gwaith yn syrthio i ddwylaw brodyr
teilyngach."

Parhaodd yn ffyddlawn i'r Cyfarfod Misol tra y gallodd, ac y
mae hanes y cyfarfodydd y byddai efe ynddynt yn dangos nad
oedd un gradd o berygl y ' gosod o'r neilldu ' a ofnai yn y sylwadau

blaenorol. Yr oedd " yr hen weinidog," fel y gelwid ef, yn ei ardal

yn oracl mewn barn, -ac yn dad mewn parch ac anrhydedd yn ei

gymydogaeth, a pharhaodd yn " esgob " yn llawn yatyr y gair yn
holl gylch y Cj-farfod Misol mewn dylanwad ac m-ddas hyd y
diwedd. Fel y dywedwyd o'r blaen, efe ei hunan ydoedcl y caletaf

a'r creulonaf wrtho ei hun o bawb, a cl^*id ef yn disgyblu ei hmi
trwy ostjmgeiddrwydd a gwyleidd-dra, tra y mynai ei frodyr ei

anrhydeddu fel eu harweinydd a'u c}*nghorwr diogel a rhagorol.

Nî a ddygwn hanes " y deugain ml^uiedd hyn " i derfyniad trwy
osod i lawr " deimladau " yr " hen weinidog " j*n yr adeg hon. Fel

hyn yr ysgrifena :—" Dywedodd Mr. Elias wrthj-f unwaith mewn
ymddiddan personol, y gwyddai efe yn dda beth oedd teimladau

pregethwr ieuanc, a beth hefyd oedd teimladau hen bregethwr.
Yr wyf finau, bellach, yn gwybod am y naill a'r llall. Peth atgas i

deimJad hen bregethwr ydyw cael ei fwrw o'r neilldu. Croes
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ydyw, ond croes i*w çhodì a'i dwynganddo yn ddiddig a dtìstaw.

Hin lle )ú sydd wedi heneiddió ydyw diolch i Dduw, a chymeryd
wrth weied brodyi ieuainc Uawa o yspryd gweithio yu

ymaflyd yn eu gwaith. Ac eto ni ddaw henaint ei lmnan. Dn o

wendidau henaint, yn ddiamheu, ydyw <»fn cael ei adael o'r neilldu,

ac liefyd ofn bod ar y ffordd. Y mae genyí bob achos diolch i'm

Duw, ac hefyd i'r brodyr am fyngalw i bregethu i holl gapelau

Arfon, heh neb yn fyesgeuluso. V maent yn gwneyd hyny, mi

gredaf, nid am nas gallant gael fy ngwell o lawer, ond galwanl

arnaf o barch i mi fel hen weinidog. Y mae hyn yn fwy o ryw-
beth i deimladau hen bregethwr nac y mae Uawer yn ei feddwl.

Ac ! na byddai fy yspryd yn y gwasanaeth yn llawer mwy îraidd

a gostyngedig. Dyma yr agwedd y dymunwn dreulio prydnawn-
ddydd fy oes ynddi er gogoniant i Dduw, anrhydedd i'r efengyl, a

chymeradwyaeth i grefydd, fel colofn coffadwriaeth gras Duw yn

ymgeleddu pechadur, ei >ancteiddio, a'i ogoneddu yn y diwedd."

PENNOD VII.

Y "PEF.ítETIIU" a'i iielyntion.

Prrnrf ei anffmiad—Gwneydpregeth—Dartten a gwneyd pregeth—
Girneyd preyeth yn y .Si<>j> IL-lynt y pregethau—Pregethu yr

un preyethaa- Trigraddau pregethwr—Preyethirr yn cadw Si<>j>

—Dydd Uun pregethwr—Teimladaii y pregethwr— Trefn a

rhyddid—Bam a theimlad—Preyethwr cgfiawnder.

Yr ydym yi\ y pennodau blaenorol wedi cael profion amlwg o'r

pryder dwfn a gwirioneddol a deimlai yn ngln âg effeithiolrwydd

ei bregethiad o'r efengyl, ac o'i ymdeiinlad byw a llawn o'i ddiffyg-

ion ei hunan yn y gwaith. I ni fe ymddengys y prydei a'r

ymdeimlad yma yn gyfryw ag y gellir ei ystyried yn brawf

diamheuol mai gr ydoedd M wedi ei anfon oddiwrth Dduw," a

chenadwn y cymod wedi >i hymddiried iddo i'w thraddodi i

ddynion "Efe," yn yr ystyr yma, " oedd ganwyll yn Uosgi ac

yn gole

Yn mysg »-i bapyrau, c«-ir amrw yagrifau ar bregethu a phre-

•i^'thau. V maent ar un olwg yn ymdrin á'r mater mewn gwedd
rhy gyffredinol i'w corphori yn ei fywgraphiad, ac ar olwg arall,

wrth eu darllen yn fanwl, fe welir mai efe ei hun sydd fel is-rêdlif

(under current) yn rhoddi bywyda ffurf i'r cwbL Ar yr yBtyriaetb

hon y barnwn yn briodol eu caaglu yn oghyd i fod yn bennod o



hanes ei fywyd yn nglýn â'r " pregethu " a'i helyntion, gan eu bod
yn rhoddi i ni ei syniad a'i deinilad ef am dano ei hun yn ngl^m â

gweinidogaeth y Gair.

GWNEYD PREGETH.
u Y mae pob pregethwr teilwng o'r enw yn gwybod yn dda pa

beth ydyw 'poeni yn y Gair a'r athrawiaeth.' ac felly yn deall

rhywbeth am y llafur a'r helbul o wneyd pregeth. Nid ydyw
pregeth mwy na rhywbeth arall i'w chael heb ei gwneyd. Oni

bydd y bregeth yn wertib rhýw gymaint o draffertli i'w gwneyd
gan y pregethwr, odid fawr y bydd yn werth ei gwrandaw gan y
gwrandawyr. Sarhad ar gynulleidfa ydyw i ddyn ruthro i'r

pwlpud i draethu rhywbeth dan yr eiiw pregeth, na chostiodd iddo

ef ddim llafur blaenorol. Y mae yr helbul o wneyd pregeth yn
beth na yr neb ain dano ond a'i profodd. Vr heii Byniad a fu, ac

gydd eto gan lawer ydyw, nad oes eUieu i'r pregethwr ond agor ei

enau, na ddaw y bregeth allan fel pistyll ; bod llafur y pregethwr
yn gynwyseclig mewn myned i'r lle, esgyn i'r pwlpud, darllen

testyn, dyweyd y peth cyntaf a ddaw i'w feddwl, a thewi pan
ddealla y bydd y gynulleidfa yn dechreu bliuo. Tybiwyd hyd yn
ddìweddar iawu hefyd mewn llawer lle mai yn ol hynyna o lafur

yr oedd ei^ieii cydnabod y pregethwr mewn ffordd o dâl arianol.

V mae y byd yn gwella yn hyn fel yn mhobpeth.

"Çyn y gellir gwneyd pregeth, rhaid eael testyn, Bydd y
preg^thwr weithiau mewn cryn benbleth gyda'r testyn. Gwyr
yn dda pa beth ar adegau ydyw methu taro ar destyn. Er cael yn
ei law y Beibl, llyfr y testynau, a hwnw yn llawn o destynau o

bob math, ac at bob achos, ac yn cynwyfl corph o wirioneddau

Dwyfol, y mae y pregethwr yn methu yn lân a chael testyn. Mae
y cwbl fel dan rhyw glò poenus, ac yntau wedi colli yr agoriad.

Y mae adeg felly ar y meddwl yn galw am weddi ddyfal. Rhaid

cael pregeth, nis gellir ei chael heb destyn, ac y mae y testyn hyd
yma yn anweledig. Mor hynod anhwylus y mae yn teimlo !

- Y mae yn digwydd weithiau fod rhyw syniad o'r gwirionedd

sanctaidd yn noíìo yn ei fyfyrdodau, ac eto nis gall yn ei fyw gael

adnod na darn o adnod a wna destyn priodol i'r fath syniad. Mae
y ììafii ganddo, ond metha daraw ar yr ymadroddion cymhw^-s i

wneyd cani ohonynt. Sylwa John Foster yn nechreu un o'i

bregethau ei ' fod wedi cymeryd y geiriau hyn yn destyn, nid am
eu bod mor briodol i'r mater a drinir, ond am eu bod y rhai goreu

y gallaf daraw arnynt at y pwrpas.' Dichon mai doeth fyddai i'r

pregethwr gadw mater felly yn ei feddwl nes y cyferfydd â

thestyn priodol. Xi ddylai fod uu amheuaeth genym nad oes
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tefltyn priodol i bob ffurf ar y gwirionedd ond i ni fod yn ddigon

cyfarwydd yn y Beibl i'w gael allan. Ieuad anghydmarus ydyw
uno testyn a phregetb anghydweddol á'u gilydd. Wrth wrandaw
pregeth felly, dywedaì Mr. Ricbards, Tregaron, unwaith, 'Ffarwel

destyn anwyl.' retb sydd yn gwanbau ac yn hacru pregeth yn
fawr ydyw ei bod yn yrnadael á'i thestyn y cynyg cyntaf. Ó'r

ochr arall, yr hyn a rydd nerth a phrydferthwch i bregeth ydyw
ei bod yn gwreiddio yn, a thyfu allan yn naturiol o'r testyn, gan
sugno iddi ei hunan ei ygpryd a'i fywyd.

• Ar ol dyfod o hyd i destyn, a chael gafael ar ei fater, nid ydyw
helbul y gwneyd ond dechreu. Rhaid cael cynllim. Y mae cael

cynllun da yn fwy na haner y gwaith. Y mae cynllun da yn
prydferthu y bregetb, yn hwyluso y traddodi, ac yn gyrnhorth i

gyrhaedd yr amcan gyda'r gwrandawyr. Dylid ystyried fod pre-

geth yn betb i'w chofio gan y rhai a'i gwrandawant, yn gystal a chan

yr bwn sydd yn ei thraddodi. Y mae i'w chofio yn gystal ag y mae
i'w deall a'i hystyried ganddynt. Ceir ambell i bregeth yn anialwch

o betb, didrefn a dilun, ei holl ranau, os bydd rhanau yn perthyn

iddi, yn rhedeg i'w gilydd, fel nas gall yr un gwrandawr wneyd
dim ohoni ond gadael iddi basio. Bydd aml i bregeth wir dda o

ran mater, meddyliau a thraddodiad yn gorfod myned heibio felly.

Yr oedd y gwrandawyr yn cael eu swyno ar y pryd, ond y cwbl yn
diflanu yn ebrwydd gyda'r 'Ainen.' Os bydd a fyno rhai or
gwrandawyr a galw i góf rywbetb a glybuwyd, bydd hyny yn

anhawdd, am nad oedd y bregeth yn rhoddi mantais i'r cóf i gael

gafael ar ddim, oddieithr ei fod yn ddigon galluog i gymeryd yr

holl bregeth i mewn yn un goflaid. Dywedai ' Yr hen Brophwyd'
Morris Jones, Jerusalem, unwaitli ar ol gwrando pregeth o'r fath,

' Yr oedd yn myn'd yn ddyehrynllyd, fel yr Eipress, ond yn myn'd
o'r golwg.' Eto, rhaid cofio y dicbon pregethau felly adael argraff

dda ar y gwrandawyr. Yr un pryd, da fyddai i'r pregethwr

ystyried fod gan ei wrandawyr gòf yn gystal a galluoedd eraill.

Tuagat gael pregeth dda, rhaid cael cynllun.

/ "Y mae rhai pregethwyr yn llawer mwy ffodus gyda chael

cynlhm nag eraill. Maent yn Uwyddo i gael y testyn, y mater a'r

cynllun oll ar unwaith, fel nad oes eisiau ond myned at y gwneyd.

Y canlyniad ydyw fod y bregeth yn barod ar unwaith, ac y mae ei

hawdwr yn foddlawn arni yn ei ffurfiad cyntaf. Nid ydynt yn
meddwl unwaith y gellir gwella arni, a dyna fel y rhaid iddi fod.

Dedwydd ddynion ydyw y rbai byn. Y mae eraill yn fwy
anffodus ; canys er cael testyn a mater, maent yn methu a bodd-

loni eu hunain ar gynllun. Àr ol cyrneryd y cynllim oedd yn

ymddangos ar y pryd y goreu, änt yn mlaen i weithio ar hwnw, a



gweithiant ef i'r pen, efallai, ac yna syrthiant allan â'r cynllun, a

rhaid dadgymalu y bregeth druan, a nryned ati i ail gynllunio.

Digwydda yn fynych na bydd yr ail yn fwy llwyddiannus na'r

cyntaf. Mawr yw helbul y pregethwr gyda'i bregeth. Nis gall ei

gwneyd na'i gadael heibio. Y mae yn cynyg arni drachefn, ac yn
methu wed'yn. Ond wrth hir gynyg a methu, y mae yn llwyddo.

Llwydda i gael cynllun, a llwydda i'w weithio allan, a theimla iddo

gael tâl da am ei lafur. Y mae pregeth a gostia y fath lafur a hyn
yn debygol o gael gafael gryfach ar deimlad y pregethwr, ac o

barhad hwy na rhywbeth gyrhaeddodd berffeithrwydd ruewn
un-dydd un-nos. Mae y bregeth fyr-lafur yn gyffredin yn fyr-

hoedlog.

" Ceir fod cymaint o anirywiaeth gan bregethwyr yn eu dull o

gyfansoddi pregethau bron ag sydd o bregethwyr. Gwna pawbyn
eu ffordd eu hun. Ac eto gellir gwneyd dosbarthiad ohonynt.

Nid ydyw yr hwn a gyfansodda bregeth i'w thraddodi ond
unwaith, yn debyg o gymeryd cymaint o boen gyda hi a'r hwn
Bydd yn parotoi pregeth i'w thraddodi lawer gwaith. Bydd y
cyntaf, o angenrheidrwydd, yn fwy bâs ac arwynebol, tra y bydd
yr olaf yn cymeryd gafael gryfach a dyfnach yn ei fater. Y mae
i'r ddau eu peryglon. Perygl y blaenaf ydyw peri i'w wrandawyr
edrych yn rhy gyffredin ar y gwirionedd, a pherygl y diweddaf

ydyw, os yn ddyn llafurus ac o feddwl galluog, gwneyd pregeth

rhy fawr ac uchel i gael ei hamgyffred gan gorph y gwrandawyr.

Y mae yn bosibl i bregeth fod yn rhy fawr yn gystal ag yn rhy

fechan, yn rhy ddwfn yn gystal a rhy arwynebol. Dyn meddyl-

gar a digonedd o amser at ei alwad, oni bydd i Yspryd Duw drin

ei yspryd ef, a gyfansodda y fath bregeth alluog fel nas gall ond
ychydig o'r rhai mwyaf galluog o'i wrandawyr wneyd dim ohoni.

Rbydd y cyfryw fwy o waith i chwilfrydedd nag i galonau ei

wrandawyr. ' Dyna bregeth dda a galluog,' meddai y lluaws wrth
adael yr addold ; ond atolwg, da i ba beth ? Mae cynulleidfaoedd

Cymru yn cael eu blino yn ormodol gan y dosbarth hwn o

bregethau, nad oes ond ychydig yn eu deall, na neb yn gwybod i

ba beth y maent yn dda a buddiol.

]
" Bydd rhai pregethwyr yn llwyddo i wneyd pregethau da yn eu

myfyrdod eu himain. Y mae ganddynt y fath feistrolaeth ar eu

meddyliau eu hunain fel y medrant gynllunio, llenwi i fyny, a

gorphen y bregeth cyn unwaith roddi pin ar bapyr gyda hi. Gallant

alw eu meddwl at ei waith a'i gadw gyda'i waith, pa le bynag y
byddant. \Gwr dedwydd ydyw y rhai hyn. Gwyddis am rai

pregethwyr yn cyfansodcü eu pregethau (os cyfansoddi ydyw hefyd)

rhywbeth yn debyg fel y bydd plant yn y gauaf yn gwneyd ' caseg
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eira ;
' dechreuant gydag un sylw a throant hwnw gan ychwanegu

ato hyd nea y daW yn bregeth, a phregeth deilwng o'r emv erbyn

ydiwedd. Bydd eraill yn defnyddio y pin a'r papyr mor belled

ag y bydd yn angenrheidiol i dynu allan y bràs-linelliad, gan lenwi

y gwagleoedd yn y traddodiad allan o'u myfyrdodau eu hunain.

Cynllun da ydyw hwn i'r neb a all ei weithio allan, a'i ymarfer yn

deilwng. Ond un peryglus iawn ydyw i'r diog a'r dilafur. Bydd
eraiü yn gorfod ysgrifenu yr oll o'u pregethau. Y mae rhai wedi

myned mor gaeth i'r drefn hon fel nas gallant gael un math o reol

ar eu myfyrdodau oni bydd y pin yn eu llaw, a'r papyr o'u blaen.

Mae y drefn hon yn un hynod o llinderus a choUedus, dyn wedi

myned yn gaeth i'w bapyr. Nia gall feddwl i ddim trefn nac amcan
oni bydd ei bapyr o'i flaen yn barod i'w dderbyn. Wedi gosod y
nieddwl ar y papyr, rhaid iddo drachefn fyned i'r helbul o wneyd

y meddwl hwnw yn eiddo iddo ei hun. Druan o'r pregethwr ! Y
mae ganddo brégeth dda, yr hon sydd wedi costio llafur dybryd

iddo, ond y mae wedi ei llyffetheirio yn nghaethiwed y papyr. Ei

feddwl ef ydyw y mae yn wir, ond nieddwl mewn caethiwed. Y

fath helbul fydd ceisio traddodi pregeth gaeth, ac mor anystwyth !

Y mae dyn, wrth geisio traddodi ei bregeth ei hun, fel pe byddai

yn pregethu pregeth rhwun arall. Y mae y pregethwr srydd a'i

feddwl yn rhydd yn agored i dderbyn llawer ar hyd y ffordd.

(iall sylw newydd hollol ddyfod i'r meddwl rhydd, a hwnw yn

llawer cryfach a phoethach na dim oedd ganddo o'r blaen, moi
boeth fel ag i roddi enaid y pregethr ar dân, a thrwy hyny beri

tán yn nghalonau y gwrandawyr, a dyna gynulleidfa ar dân.

Dyma y rhywbeth bendigedig y bu hen gapelau Cymru yn dystion

ohono íiloedd o weithiau. Ond y petli agoaaf i wyrtli ydyw i'r

bregeth gaeth wneyd peth fel hyn. Nis maiddy pregethwr edrych

ar ddê nac ar aswy, rhag colli trac/c y papyr. Rhaid dilyn hwnw,
bant a bryn, a gwylio rhag colli y rail, onide dyna y cwbl yn

ofer. Ei ceisio cael ymwared o ílinder y caethiwed caled hwn y
syrthiodd rhai dynion da i'r arferiad o ddarllen eu pregethau.

Ond a ydyw darìlen pregeth yn deilwhg o'i alw yu bregethut
" Wedi y cyfan, teg ydyw i bob pregethwr gael ei ffordd ei hun

gyda chynllunio a chyfansoddi ei bregeth. Pawb yn oì ei ddawn
a'i allu ei liun. Ac eto ymae eithaflon ybyddai yndda eu gochelyd.

Y mae meddu dawn rhwydd ameddwlparod yn achlysur weith-

iau i bregetliwr ymddiried gormod yn liyny, a gadael heibio

lafurio. < >'i- ochr arali, mae afrwyddineb ymad^odd a diffyg hyder

dyn ynddo ei hun, yn achlysur i eraill syrtìiio yn ormodol i

gaethiwed y pajiyr, ac felly beri i'w dawn sydd wrtb oatur yn

afrwydd, ddj-fod yn fwy afrwydd, a'u hymadrodd yn fwy tafod-
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drwm. Y mae dawn a phobpeth yn rhwyddhau wrth eu harfer.

Gwneler fel y gwneler gyda'r bregeth, ond gofaler beth bynag am
gadw y rneddwl gydag amcan mawr ae uchel gweinidogaeth y
Gair ; dyma ydyw hyny, ' Ehybuddio pob dyn, a dysgu pob dyn
yn mhob doethineb, fel y cyíìwynom bob dyn yn berffaith yn
Nghrist Iesu.

'"

DAELLEX A GWNEYD PEEGETH.
" Darllenwr sâl a fu'm ar hyd fy oes, hyny ydyw, ar Dduwinydd-

iaeth. Yr ydwyf yn gampus am y papyr newydd, a rhaid i mi
ochelyd y norete, onide bydd i'r cyfryw ddarlleniad fy swyno a'm

hudo yn hollol. Cefais brawf o hyny yn ddiweddar trwy ddarllen

un o nofelau Syr Walter Scott. Ond am ddarllen Duwinyddiaeth

bu'm yn anesgusodol feius. Gwneyd fy mhregethau bob amser o'm

meddwl fy hunan y byddaf, a'r ineddwl hwnw heb gael ei faethu,

ei nerthu, a'i fywiogi gan feddyliau dynion eraill, nes fy myned o'r

diwedd heb feddwl gwerth ei alw felly. Ehaid i mi naill ai darllen

mwy neu golli y pregethu yn hollol.

" Y mae darllen meddyliau eraill i'r pregethwr yr un peth a'r

tân i'r cogydd. Diflas ydyw bwyd oer. Ehaid cael tán cyn cael

blasusfwyd. Xis gellir gwneyd pregeth heb dân. Xis gellir cael

tân heb danwydd priodol, a'r tanwydd hwnw ydyw darllen medd-
yliau dynion mawr. Mor boenus ydyw ceisio gwneyd pregeth â

meddwl oer ! Yn wir, nis gellir ; rhaid i'r meddwl gael ei danio

gan ry^\*beth cyn y gall goginio pregeth. Y mae darllen hefyd yn
foddion i wresogi y galon. Cynghor Apostolaidd ydyw hwnw,
' Gln wrth ddarllen.' Xaturiol ydyw disgwyl y bydd rhyw
gymaint o arogl y tân ar y bwyd. Gellir casglu oddiwrth arogledd

y bregeth pa beth y mae pregethwr wedi bod yn ei ddarllen, ac ar

ba beth y mae ei feddwl yn byw."

GWXEYD PEEGETH YN Y SIOP.

" Gwneyd pregeth ! Mae rhai brodyr mor hapus arnynt fel y
gallant bregethu, a hyny yn dda, heb y giraeyd, h.y., heb roddi pin

ar bapyr. Mae y gwneyd oll yn eu myfyrdod. Y mae y feistrol-

aeth yma ar y meddwl yn wir ddedwydd. Ond aethuni i yn rhy

hen, a'r arfer o ysgrifenu yn beth rhy ddwfn, i allu ymgymeryd
á'r dull hwn. Dichon hefyd fy mod yn rhy brin mewn hyawdledd
naturiol a gwroldeb meddwl i anturio rhoddi cyfarchiad rhydd.

Yn wir ni bu dim o'r hyawdl ynof erioed. Y mae siarad yn
gyhoeddus yn beth hollol annaturiol i mi. | Felly, erbyn hyn, rhaid

i mi naill ai ysgrifenu y bregeth, goreu y gallaf, neu beidio

pregethu o gwbl. Nis gallaf bregethu bellach heb ryw lûn o
F
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bregeth. A'r hyn sydd yn waeth fyth ydyw, nis gallaf bregethu y
bregeth y tybiwyf y gallaf ei gicneyd yn icell. ünid yw yn òd na

buaswn yn llawer gwell pregethwr ? Ond gwneyd pregeth yn y
siop sydd dan sylw. Y mae gorfodaeth felly arnaf yr haf hwn
(1862). Beth feddyliai fy mrodyr parchedig o beth fel hyn ? Bydd
llawer yn teinilo yn ddigon o orchest i lunio pregeth yn y study.

Ond beth arn wneyd pregeth yn y siop ? Rhaid ei llunio, nid bob
yu ben, na phob yn frawddeg, ond yn fynych bob yn air, ie, bob
yn sill : Pwy gred hyn ? Nid ydyw ei gredu na'i anghredu o

bwys yn ybyd i neb. A da hyny. Pan ar fedr ysgrifenu rhyw
sylw, dynia rhywun i niewn ac yn galw am neges. Rhaid codi

ato. Dyna hyny drosodd./ At y bregeth ynte. Dyna ryw im gair

i lawr a darn o un arall, a dyma gwsmer i mewn ar frys gwyllt yn
gofyn am owns o dybacco, ' a brysiwch,' meddai. Dyna hwnw yn
troi ymaith, a minau yn ol at y bregeth. Cyn cael yr ail air ond
prin i lawr, dyma alwad frysiog gan rywun eto. Rhaid ufuddhau-

" Dyma esiampl :—Yr wythnosau hyn, ysgrifenais bregeth ar ran

o adnod olaf y Salm Fawr, Cais dy was.' Ein mater ydyw [neges

os gwelwch yn dda] adfeiliad [haner owus o ] ac adferiad

[pwys o siwgr, &c.] Ylae y Cristion yn [ceiniogwerth o sparblis]

agored i ad- [rho'wch i mi gant o hoelion mewn munyd] feilio yn
ei [dowch, y mae arnaf frys am neges] grefydd. Mae gwir grefydd
yn ag- [sut 'rydach clfi yu gwerthur sebon ? ] ored i waethygu
[wel, sut yr ydach ch'i, yn tydi hi yn dywydd gwlyb iawu, &c.,

&C.], cariad yn agored i oeri [gâ i ddwylath o bapyr fel gafodd
modryb Ylàl], ffydd yn agored i [pa faint sydd arnai i ch'i ? ] wan-
hau, y tueddfryd sanctaidd yn agored i nychu [Xhad, faint ydi pris

hwn?], a'r yspryd mwyaf disglaer yn agored i rydu [dowch i nol

cinio, Robert Ellis]. Ond ni bydd lawn can waethed a hyn bob

amser. Ceir weithiau chwarter awr a haner awr, heb i neb

aflonyddn. Xid ydyw dwndwr a siarad y siop yn gymaint o

ddyryswch i mi, ond i mi ry hun gael llonydd. Nid bob adeg
ychwaith y bydd yr yspryd gwneyd pregeth mor boeth ag i beri i

ddyn hèl yr amser mor Uwyr a hyn. O! na, pe buasai yr holl

ani-^r yn cael ei ddefnyddiomorfanwl a hyn, buaswn yn rhywbeth
llawer amgen nac ydwyf, Ond rhaid curo yr haiarn tra bydd yn
boeth. Vn y siop yr y.-grifenais y llinellau hyn, ac yr wyf yn >ier

i mi gael fy aflonyddu tra y bu'm yn eu hyflgrifenn fwyna dwsin o

weithiau. Ac y mae dau yn barod yn disgwyl am y gair olaf' . Ameii."

IIELYNT Y PBEGETHÁU.
" Dechreuais bregethu yn Xgwanwyn y flwyddyn IÖ34. Byddwn

er's blynyddoedd yn arfer cymeryd rhyw adnod i fyfyrio arni pan
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wrthyf fy hiui. O'r diwedd dechreuais ysgrifenu rhyw fath o

hregethau ar amryw destynau. Yr oedd genyf chwech wedi eu

hysgrifenu cyn dechreu pregethu, sef—1. Pob duwiol a weddia.

2. Aileni. 3. Y Mab AfradlawiL 4. Gochel y digofaint. 5. Y
cyfiawn a fydd byw trwy ffydd. 6. Nith wared iawn niawr. Nî

bu erioed y fath ryfyg, troi allan i'r byd yn bregethwr, heb ond

rhyw chwech o bregethau ! Erthylodd pedair o'r chwech y cynyg

cyntaf . Yr oeddynt oll yn bethau hynod ddilun. Er fy mod uwch-
law pump ar hugain mlwydd oed, nid oeddwn amgen na llawer

bachgen pymtheg oed yn bresenol."

Yn y fan hon adrodda hanes ei waith yn dechreu pregethu a'i

dderbyniad i'r Cyfarfod Misol, yr hyn sydd wedi cael manylu arno

o'r blaen * :—" Ar ol cael fy nghydnabod yn bregethwr, o hyn allan

mawr fu fy helbul, ac nid y lleiaf o'r helbulon fu helbul y
pregethau. ün camgymeriad mawr y syrthiais iddo ar y dechreu

oedd, amcanu gwneyd llawer o bregethau, yn hytrach na gwneyd
ychydig yn dda a gorphenedig, ceisio gwneyd rhyw hylldod, a'r

rhai hyny oll yn bethau hynod o ddilun a diddim. Ac felly syrth-

iais ar y eychwyn i ddull anghoethedig o gyfansoddi a thraddodi.

"Mi a bregethais y blynyddoedd cyntaf ar luaws mawr o

wahanol destynau. Felly yr wyf yn parhau i wneyd. Pregethais

ar lawer o destynau ond unwaith, ac ar eraill ddwy a thair

gwaith. Ond byddwn yn syrthio ynffrynd âg ambell i bregeth, ac

yn pregethu yr ychydig hyny ddegau, îe, rai ohonynt, ugeiniau o

weithiau, eu pregethu yn mhob man. ün o lawer a fyddai y
bregeth hòno, pregeth a mynd ynddi, pregeth hwylus, a rhyw
eneiniad arni. Ar ol cael gafael ar bregeth fel yna, anhawdd iawn
fyddai maddeu iddi a*i throi o'r neilldu. Yn lle hyny, ei gyru tra

yr elai a wneid. Ar ol cael pregeth afaelgar, fuddiol, a rhyw
eneiniad arni, mae yn ddyledswydd ei phregethu (os deil) trwy
gylch y cyhoeddiadau. Yn wir anhawdd iawn fydd ei rhoddi

heibio. Er i mi gyfansoddi llawer iawn o bregethau, a phregethu

ar gannoedd o wahanol destynau, ychydig o bregethau o'r fath a

nodwyd a gefais yn fy oes.

f

" 1. Ailexi. ' Oddieithr geni dyn drachefn.
7—Yr oedd hon yn

un o'r pregethau mwyaf gafaelgar a fu genyf o gwbl. Yr oedd

hefyd yn un o'r rhai cyntaf

.

" 2. Ffydd. Ycyfiawn a fydd byw tricy ffydd.'—Bu. yr enein-

iad yn amlwg ar hon.
" 3. Xeshad at Ddu^". ' Mina.u, nesâu at Dduw sydd dda i mi.'

—Cychwynodd yn wych ond darfu yn ebrwydd.

*Gwel tudalenau 28 i 32.
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" 4. Gwf.xtaeth. ' Ynucenioithio y mae efe iddo ei hun.'- Daeth

amrjT\- at grefydd gyda hon.

" 5. Bywhad y gwaith. ' O Aryhrydd, byicha dy waith yn

nyhanoì y b/ynyddoedd.'—Gormoà o geisio dynwared Elias fu

gyda hon.
" 6. Rhybuddio \r drygionus. Oni rybuddi ef ac oni leferi i

ri/buddio y dryyionus.''—Gafael yn erwin y byddai hon tra y
parhaodd.

" 7. T)ydd y pethau bychain. ' Picy a ddiystyrodd ddydd y
pethau bycham.* Y fwyaf llwyddiannus o'r cwbl o lawer.

" 8. Yspryd Crist. ' Od oes neb heb yspryd C'rist yanddo.'—Mn

o'r rhai goreu.

"0. Saxcteiddhad. ' Sajicteiddia hicynt yn dy ìcirionedd.'—
Rhedodd yn dda a pharhaodd yn hir.

" 10. Crefydd yx ieuanc. ' JDa yio i icr ddiryn yr iau,' Scc.—
Er i'r bregeth hon fod dan ryw gj'rnaint o arddeliad, eto erthylodd

yn fuan.

"11. Rhoddi i fyxy. ' Pafodd ýth rodda.f ymaith, Ephraim ?'

—Pregeth gynhyrfus fu hon, a dygodd ffrwyth.

"12. Ymadael AG anghyfiawxder. ' Pob nm sydd yn enn-i

enir ('rist, ymadaired oddhrrth anyhyfiawnder?—Trowyd hon heibio

yn rhy fuan. Diehon y bydd yn dda i mi wrthi eto.

" 13. Gweddio. ' íriceddiicch yn ddibaid.'—Ox
i braidd y bu hon

yn werth ei goeod ar y rliestr. Yr oedd cicaion Jonah yn arwydd-
lun ohoni.

"14. Arfer Duavioldeb gartref.—

«

DyaiuU yn yyntaf arfer

dwffioldeb gartref.
1—Un o'r pregethau mwyaf ymarferol o'r cwbl.

Cafodd lawer gafael gref. Diau y bu o les mawr. Gwyn fyd Dl

allwn wneyd un gyffelyb iddi eto.

"15. Diwallu a thrugaredd. ' Diiralla ni yn foreu ath

drut/arrdd: —Rhedodd yn dda, ond gyrwyd hi allan o wynt yn bur

fuan. Mwy <> ffroth na dim arall.

" 10. Xathaxaf.l. ' Tia yei iceled pefhau mvy na'r rhaihyn'
_• tliais lawer iaw?i ar y testyn hwn, a diamht-u ybu yn foddion

i gj-ffroi meddyliau llawer o bechaduriaid. Yr amcan ydoedd

dwyo dynion i ystyried mai trwy dalu _ylw priodol i bethau

bychain y mae cyrhaeddyd pethau mwy.
•• 17. Crsdu yx Ngh____8T. Ioaniii. 36, a v. l'4. Pregeth blaen,

yn amcanu dangos pa beth ydyw credu yn .N'irlirist, h.y., pa fodd y
gall dyn ddeall hyn amo ei hun. Yr wyf yn credu i lawer o'r saint

gael diddanwch trwy y bregeth hon.
" Duwioldeb yx elw. ' Ond ebr mavr yw dincioldcb yyda

boddlonrirydd'—Pregeth fechan sjnnl iawn. Bu yr eneiniad gj'da



Sö

hi, oncl bu lìawer gormocl o ryynu arni. Yr wyf yn ofni ddarfod i

mi wneyd gormod o elw ohoni.

"19. Troedigaeth. ' Oddieithr eich troi chwi, a'ch ywneuthur

felplant bychain.'—Methiant fu hon eto, ond nid wyf wedi rhoddi

y testyn i fyny.
" 20. Sicrwydd credl". ' Mi a wn i bwy y credais'—Pregeth

ddysyml, eto yr oedd bendith yncldi.

"21. Enwaediad. ' Yr enicaediad ydym nV—Cref a gafaelgar

iawn.

"22. Y Gair i redeg. ' Gwedd'iwch drosom ni, a.r fod i air yr

Arylwydd redey, a chael yoyonedd.'—Bu gafael yn hon, ond byr fu

ei gwynt.
" 23. Celwydd. ' Gan fwrw ymaith gelwydd;—Pregeth ymar-

ferol yn erbyn dyweyd celwydd.

"24. Obadiah. ' Oòadiah oeddyn >fni yr Arglwydd yn fawr,'

a' Ymaedywas di yn <fni yr Arylwydd o'm mebyd:—Nid mor
dda y mae hon yn troi allan eto, ond yr wyf yn methu ei throi

heibio (y flwyddyn 18.58).

"Y mae y rhestr hon yn gwneyd i fyny ryw ychydig o'm

pregethau, sef y rhai hyny y bu rhyw eneiniad arnynt. Y pre-

gethau hyn ac eraill cyffelyb iddynt ydyw y rhai y bydd fy

meddwl yn cymeryd gafael gref ynddynt. Xid hawdd fydd

meclru taflu rhai felly heibio. Un péth ydyw gwneyd pregeth i'w

thraddodi am unwaith i gynulleidfa, ond peth arall ydyw gwneyd
un i gerdded trwy ddeg ar hugain o gynulleidfaoedd. Mae darparu

pregethau newyddion bob wythnofl i gynulleidfaoedd newyddion

erbyn bob Sabboth yn beth anmhosibl i'r un dyn. Os bydd un wecli

cael pregeth rymus, sylwadau gafaelgar ar ryw destyn ac argoelion

fod yr Arghyydd yn benclithio, y mae pregethu ar y testyn hwnw
drachefn i gynulleidfaoedd eraill yn deintasiwn rhy gref i gnawd
ei gwrthsefyll. Yn wir byddai peidio yn beth pechadurus. Digon

têg ydyw parhau i'w phregethu tra y parhâ i lewyrchu, a thra y
ceir cynulleidfaoedd gwahanol i'w gwrando. Ond y mae parhau

i ryynu ar destyn felly ar ol i'r bregeth wisgo ei bywiogrwydd

allan yn beth annheilwng i'r eithaf. Rhaid fod rhywbeth pur

neillduol i gynawnhau pregethu yr un bregeth i'r im gynulleidfa

fwy nag unwaith. TricJc hollol aìinheilwny ydyw ceisio marchog-

aeth yr un bregeth ar wahanol destynau."

PREGETHU YR ÜN PREGETHAU.

"A ydyw yn ddoeth pregethu yr un pregethau rhagor nag

imwaith, ac os ydyw, pa mor fynych, sydcl ymofyniad digon

teilwng o sylw. Mae dosbarth neu ddau o bregethwyr, fe ddichon,
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iiad oes a fyno y cyfryw ymofyniad íì hwy. Y dosbarth cyntaf

ydyw y pregethwyr hyny sydd byth a hefyd yn pregethu i'r un
gwrandawyr. Mae mantais ac anfantais i bob modd a threfn.

Felly y mae i'r gweinidog hollol sefydlog. Bydd raid i'r cyfryw
ofalu am destyn newydd bob tro, pa fodd bynag y bydd am
y bregeth. / Y mae bod dan orfodaeth i barotoi dwy neu
dair o bregethau bob wythnos am flynyddoedd olynol yn rhwym
o naiU ai peri iddo fyned yn arwynebol, a gwneyd ei gynulleidfa

felly hefyd, neu ynte y lladd ei hun trwy or-lafur, oddieithr ei fod

o alluoedd meddyliol a chorphorol cryfion anghyffredin. Byna
hen dyddynwr na fedd fwy o bleser mewn dim na chau clawdd
ceryg. Nid gorchwyl hyfryd ganddo ydyw codi ceryg o'r ddaear

neu eu cario o bell. Llawer hwylusach ganddo ydyw chwalu yr

hen i wneydy newydd. Gall fyned felly gyda phregethu sefydlog.

Fe ymddengys i ddyn dibrofiad braidd yn boenus i bregethwr fod

fel ' ceíîyl-whimsi ' yn troi, yn troi yn ddiddiwedd yn yr un man.

Oni fyddai ychydig newid i ddyn felly yn iechyd i'w gorph ac i'w

yspryd, ac o bosibl i'w gynulleidfa hefyd ? A ydym i feddwl fod

y Duw holl-gyfoethog sydd wedi darparu amrywiaeth diddiwedd

ar gyfer meddwl ei greadur, yn cyfyngu arno ei hun yn unig yn
nghyfoeth ei ras ? Heblaw hyny, y mae yn wastraff ar ddyn a'i

amser i barotoi pregeth wir dda a buddiol, a chael cyfle i'w

phregethu ond unwaith am byth !

" Mae yr ail ddosbarth yn cyfeirio at bregethwyr nad ydynt yn
sefydlog iawn, ac sydd o hyd yn pregethu yr un pregethau. Darf

u

i'r pregethwr yn ei flynyddoedd cyntaf lwyddo i lunio rhyw
ychydig o bregethau, ac yr oedd yr ychydig hyny yn rhoddi pob
boddlonrwydd iddo ef ei hun. Mae ganddo gylch ëang i droi

ynddo. Yn raddol, mae ei feddwl yn dechreu marweiddio i

ymboeni yn y gair a'r athrawiaeth. Cynygia yn dêg am bregeth

newydd yn awr ac eilwaith, ond rhy wanaidd ydyw yr ymroddiad,

ac y mae yn methu. Gan hyny nid oes dim i'w wneyd ond gyru y
march a gerddo. Fel y mae y gweinidog sefydlog yn rhwym o

newid ei destynau, felly y mae y brawd dan sylw o dan angen-

rheidrwydd i newid ei wrandawyr, o leiaf bob Sabboth. Rhaid i'r

naill a'r llall fod i fesur yn ddynion llnfuriis, y naill yn Uafurio i

feddicl, a'r llall yn llafurio i deìthîo. Ond er cadw rhyw fatli o

urddas ar ei gymeriad fel pregethwr, rhaid iddo yntau ymgymeryd
â rhyw ychydig o lafur meddyliol, sef carnio hen bregethau ar

destynau newyddion. Mae hyn bellach yn galw am ychydig

gywreinrwydd. Nid ydyw medru asio hen bregeth wrth destyn

newydd bob amser yn beth hawdd. Eto y mae yn llawer iawn llai

o drafferth na gorfod gwneyd y cwbl yn newydd. Fe ymddengys



yn bur glir pan elo dyn yn rhy ddiog i wneyd pregethau newydd-
ion, mai gweddua ydyw iddo hefyd roddi y pregethu heibio yn
hollol. Pan y mae meddwl dyn yn niarw i lafur yn y gwirionedd,

y mae yspryd y weinidogaeth hefyd yn rhwym o golli yn y dyn
hwnw. Mae y naill a'r llall yn cyd-fyw ac yn cyd-farw hefyd.

u Ond at y gofyniad, A ydyw yn weddus pregethu yr un bregeth

rhagor nag unwaith, ac os ydyw, pa mor aml ? Cymerir yn
ganiataol fod gan y pregethwr gylch i droi ynddo, er ei fod mewn
rhai manau yn amlach na manau eraill, eto y mae y cylch yn ëang.

Mae efe trwy lafur wedi gwneyd pregeth newydd (nid ydyw
pregeth mwy na rhywbeth arall i'w chael heb ei gwneyd, oddieithr

ei lladrata), ac y mae yn teimlo fod y gwirionedd sydd ganddo i'w

draethu yn gyfryw y dylai ei wrandawyr wneyd sylw ohono.

Ymddengys gan hyny yn eithaf rhesymol i bregeth felly gael ei

phregethu tra y parhao ei chenadwri yn fyw yn nheimlad y
pregethwr. Yn y cyffredin, y mae y bregeth sydd wedi costio yn
ddrud i'r pregethwr yn myned well-well. Mae ei gwirionedd yn

ymaflyd gryfach, gryfach, yn enaid y pregethwr, a'r im modd yn

nheimlad y gwrandawyr. Tra y pery, fe bery y newydd-deb, ac

fe fydd i'r bywyd aros. Cyhyd ag y parha felly, y mae yn rhes-

ymol, ie, yn ofynol ei phregethu mor aml ag y ceir cyfleusdra i

hyny. Yr un pryd rhaid gochel gwneyd hyn ond unwaith i'r un

gynulleidfa. Pan y mae pregeth yn dyfod yn gyffredin yn

nheimlad y pregethwr, y mae yn naturiol rywfodd yn dyfod felly

hefyd i feddwl y gwrandawyr. Goreu po gyntaf bellach i'w throi

heibio. Arferai John Jones, Edeyrn, ddyweyd y gellir yn briodol

' barhau i odro y fuwch laethog, ond mai diflas a chreulawn ydyw
ceisio godro y fuwch hesp.'

u Yn y cyffredin, er nad bob amser, y mae pregeth yn parhau yn

hir neu yn diflanu yn fuan, yn ol maint y llafur a gostiodd i'r

pregethwr. Os gwna y bregeth fyr-fyfyr gymeryd yn dda am
unwaith, y mae yr un mor ebrwydd yn diflanu i ffordd. Mewn nos-

waith y bu, ac niewn noswaith y darfu. Y mae ei hargraff ar feddwl

y gwrandawyr yn y cyffredin yn darfod yr im mor fuan. Casgliad

hollol naturiol ydyw, nas gellir disgwyl i'r hyn na bu ond dros

ychydig yn myfyrdod y pregethwr, i aros yn hir yn nheimlad y
gwrandawyr. O'r ochr arall, gwna y bregeth, yr hon y mae ei

hamcan yn gywir at yi* hyn sydd wir fuddiol, a'r hon sydd yn
ffrwyth myfyrdod dwfji a gweddi, ac sydd wedi derbyn eneiniad

yr Yspryd, fyw yn hir, a pheri llawer o ddaioni. Eto rhaid gofalu

gyda hon am beidio ei gyru yn rhy chwyrn, a gofalu hefyd

am iddi gael yfed o'r afon ar y ffordd. Bydd y rhai m-wyaf medd-

ylgar yn y gynulleidfa wrth wrando ambell i bregeth gan ambell i



bregethwr yn barocl i ddywedyd, ' frenin, bydd fyw byth.' Ni

ddylai pregeth felly fod yn bregeth am dro, nac ain flwyddyn, ond

am oes. Gresyn oedd i'r bregeth clda odiaeth gael ei gweithio i

farwolaeth yn moreu ei hoes. Yn ddiweddglo felly i'n sylwadau

ar y rhan hon o'r mater, cofier gan hyny fod gan bobpeth yn y
bywyd hwn derfynau i'w parchu ac eithafion i'w gochelyd."

TRI GRADDAU PREGETHWR.
" Nid yn unig y mae graddau yn mhlith pregethwyr, ond y mae

uwch ac îs ar yr un pregethwr. Gyr pob pregethwr o bosibl am
hyn. Y diweddar Barch. Cadwaladr "Williains, Môn, oedd yr unig

eithriad gwybyddus i mi. Ni wyddai yr hen dad parchedig hwn
am fod yn uwch nac yn îs, am na goleuni na thywyllwch, ond
byddai efe yr un fath bob amser. Ond y mae y cyffredin o bregeth-

wyr yn gwybod am hyn. Gwyddant yn brotìadol beth ydyw
pregethu yn oleu ac yn dywyll, pa beth ydyw cael cymhorth a

gorfod bod heb gymhorth. Dichon hefyd nas gall y pregethwr

gael allan bob amser paham y mae yn oleu neu yn dywyll arno.

Fel rheol gyffredin, os bydcl yr yspryd yn ei le, yn ymdeimlo â

difrifwch ei swydd ac â gwirionedd ei genadwri, y mae yn cael

goleuni a nerth. Ond digwydda weithiau, er bod yn yr agwedd
hon, ei fod yn cael ei adael. Bryd arall, er ymaflyd yn y gwaith

mewn yspryd digon cyffredin, y mae yn teimlo nerth a rhwydcì-

ineb. Eto nid ydyw hyn yn cenhadu i ni ymaflyd yn y gorchwyl

o bregethu y Gair yn ein hyspryd cyffredin ein hunain. Ond am
y tri graddau a nodir uchod.

"Un ydyw pan y mae y pregethwr cystal âg ef ei hun. Nid
ydyw yn fwy nac yn llai na'r hyn ydyw. Dyma i chwi gyfle i

weled y dyn ei hun. Dyma ei faint, yn ei hyd, ei led, ei uchder a'i

ddyfnder, ei ddawn ei hun a'i allu ei lnm. Os oes talent ganddo,

dyma yr adeg i'w gweled. Dyma efe y peth yclyw, a'r peth ydyw
fel pregethwr.

M Y gradd nesaf ydyw pan y mae y pregethwr yn llai nag ydyw
mewn gwirionedd. Pa beth sydd? Y mae rhywbeth y mater

arno, nid efe ei hunan ydyw ! Y mae y ddawn naturiol liwylusyn

afrwydd. ^lae rhywbeth yn yraclyd ynddo. Mae yn colli ei

hunan, yn colli ei feddyliau, ac yn colli ei dymher, y naill air yn
dyfod yn lle y llall, a'r naill ben yn newid ìle â'r llall. Mae yr

adnodau a ddylasent fod yn y bregeth wedi ehedeg ymaith. Nid

oes hanes am danynt. Dyma gip-olwg ar gynffon un, o'r braidd

na chaed gafael arni, ond llithro ymaith fn. Ond y mae gan y
pregethwr ryw *ylwadau i fod cyn y diwedd. Bu y sylwadau

hyny yn gwneyd galanastra droion o'r blaen. V mae er ei holl
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hyn. Y mae yn prysuro yn mlaen, ond erbyn dyfod atynt, y maent

druain yn meirw yn ei ddwylaw. Mae yr hyn a osodai brydferth-

wch arnynt ar goll, ac y maent yn gant gwrthunach nag hebddynt.

Y mae y pregethwr yn teimlo hyny, ac y mae pobpeth yn

mynecl drib-drab. Os ydyw y pregethwr yn un o dymher boeth-

lyd, mae yn debyg o golli pob meddiant arno ei hun, mae yn curo

ac yn ffusto, yn crug-leisio ac yn rhuthro i waeddi y peth cyntaf

ddaw ato, boed gam, boed gymhwys. TVedi iddo golli y llywodr-

aeth arno ei hun, nis gall gaclw meddiant o'r gynulleidfa. Atolwg,

pa fodd y mae pethau tua'r gynulleidfa bellach ? Y tebyg ydyw
fod yna luaws mor ddisylw a difarn nas gwyddant amgen nad yw
pobpeth yn myned yn mlaen yn y modd goreu, oddieithr fod yr

olwg ar wynebau anfoddog y prif ddynion tua chymydogaeth y
pwlpud yn eu hargyhoeddi o beth arall. Mae y rhai myaf
crefyddol yn gwyro pen, ac ambell un yn cau ei lygaid, ac ambell

i hen chwaer yn ceisio sugno rhyw fendith fechan o rywbeth a

ddywedir, ac yn cael ymwared o'r boen a deimla trwy ryw ochenaid

brudd a throm-lwythog. Y mae y rhai sydd a mwy o grefydd yn

y pen nag yn y galon yn edrych yn anfoddog ryfeddol, a cheir

gwelecl hwn ac arall yn taflu golwg ar y cloch. Bydd ambell un

mwy hunanol nag eraill yn codi ar ei draed, ac yn troi ei gefn ar y
pwlpud. Ceir y bydd eraill yn trin eu llyfrau er difyru eu lnmain.

Bydd rhan arall o'r gynulleidfa wedi cymeryd cwrs llawer

esmwythach er cael ymwared o'r awr boenus, trwy ymollwng i

gysgu. O'r diwedd, dyma y gair anwyl, hir-ddi.>gw\iiedig wedi ei

gael, yr Amen. air melus ! Y fath ymwared i'r pregethwr

druan, ac i'r gynulleidfa siomedig ! Dyna y gynulleidfa bawb yn

troi i'w fan, yn ddigon iach eu calonau, a llawer ohonynt yn tybied

y dylasent fod wedi cael llawer gwell pregeth. Ond y pregethwr

druan ! Y mae rhyfel boeth yn llenwi ei fynwes, balchder, cywil-

ydd a himan-ddirmyg, a llawer o deimladau gwahanol yn berwi

trwy eu gilydd o'i fewn. Ceisia ymiachau goreu y gallo. Mae yn

ceisio ffoi am loches i gysgod anystyriaeth. Dywedir y byddai y
diweddar Barch. Eichard Jones, o'r "\Yern, yn cerdded yn ol ac yn

mlaen ar hyd yr ystafell, ac yn chicìbanu pregeth dywyll o'i feddwl,

" Awn i'r ty capel, i edrych pa fodd y mae y pregethwr yn teimlo

yno. Os daw rhyw rith cysgod o ddaioni o'r bibell a'r tybacco

byth, yn awr y claw. Nid pawb fydd yn arfer a dyfod i'r t capel

sydd i'w cael yno yn bresenol. Mae y brodyr beirniadol wedi

prysuro adref yn eu sorr. Ac am y rhai a ddaethant, rhyw dynu

gwyneb liir a gwyro pen y maent ; nid oes gair gan neb i'w

ddyweyd, oddieithr son am y tywydd a rhyw helynt ddigon pell.
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Ot diwedd, y mae rhyw hen frawd diniwed yn tori ar y distaw-

rwydd, ac yn dywedyd, ' Vr wyf yn cofio clywed Mr. Hwn a Hwn
yn pregethu yn rhagorol yn y í'an ar fan ar eich testyn chwi
heddyw.' Ond pa beth ydyw y pregethwr haws ar hyny ? Mae
yn ceisio cadw ei deiniladau poenus iddo ei hun, ac ymddangos
mor ddiofal ag y mae yn bosibl. Ond, ow ! y mae ei ddyn oddi-

mewn fel crochan berwedig, pobpeth ar draws eu gilydd ! Xi

byddaì yn wahaniaeth mawr ganddo ar hyn o bryd datìu y
pregethu ymaith yn llwyr a hollol. Ac y mae yn sicr na chaiff y
bregeth ddiweddaf gynyg drachefn. Iach son i'r testyn yna mwy.
Eto mae i'r bregeth dywyll ei gwersi. Dywediad cyffredin y
diweddar Barch. Robert Roberts, Clynnog, ar ol pregeth dywyîl

fyddai, ' Pregeth i Robin wedi myn'd.' Y mae yn bur debygol y
bydd i r pregethwr yna sydd yn eistedd yn y gadair, a'i enaid yn
ynignoi gan gywilydd ar ol yr oedfa galed hon, ddysgu rhywbeth
iddo ei hun, os oes dysgu i fod arno.

" Y trydydd gradd ydyw, pan y mae y pregethwr yn uwch nag

ef ei hun. Mae pawb yn ei dro yn gwybod am hyn. Rhwyddineb
gyda phobpeth. Mae darlleniad yr emyn ar ddechreu y gwasanaeth

yn taraw yn hapus. Mae y bennod a ddarllenir yn cael sylw.

Mae yr eneiniad ar y pregethwr, ac ar bawb eraill. Profir yr

ymadrodd yn hwylus, tòn y llais yn ei lle heb fod na rhy uchel na

rhy isel. Teimlir fod mor hawdd siarad ag ydyw tewi. Y mae y
gr sydd yn y pwlpud yn teimlo yn hwylus ac wrth ei fodd. Nid

oes eisiau erfyn sylw na gwrandawiad y gynulleidfa. Mae pawb
yn gylwi a phawb yn gwrando, ac ambell un yn gwrando megys
â'i enau, fel pe byddai y clustiau yn beiriamiau rhy annigonol i

dderbyn y ffrydlif nefol. Ymgyfyd y pregethwr yn raddol i'r

goruchelder. Daw gwedd hollol newydd ar yr hen adnodau

cyffredin. Y mae yr yspryd yn gwresogi, yn poethi ac yn tanio,

ac wrth redeg allan trwy yr ymadroddiad yn rhoddi iaith ei hunan

ar dân. Bygythia yr ymadroddion tanllyd roddi y gynulleidfa

hefyd ar dân. Mae y pregethwr, nid yn unig yn cael gafael

hwylus ar bob sylw oedd ganddo yn flaenorol, ond hefyd yn derbyn

syniadau newyddion megys o'r nefoedd, syniadau newyddion hollol,

a rhyw iaith gref aruthrol i'w gollwng allan. Ni freuddwydiodd

am y fath beth erioed o'r blaen, ac nis gall er ceisio eu cael yn yr

un modd byth mwy, pethau unwaith am byth ydynt. r nefoedd

y daethant, ac yno y cymerwyd hwy draehefn. Rliyw fendith

bach byr gan y nefoedd i'r ddaear oeddynt. Yn nghanol y fath

ryferthw, ymae y pregethwr wedi colli ei hnnan fel nad ydyw
yn hollol sicr pa im ai efe ei hun ydyw, ai rhywun arall sydd wedi

cymeryd meddiant ohono am dymhor. A phe gallai y gynulleidfa
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ymbwyllo, byddent hwythau yn sicr o fod mewn dyryswch

cyffelyb, ac yn methu penderfynu pa mi ai dyn ai angel sydd yn
llefaru. Mae yn y pwlpud yn bresenol bobpeth yn ateb i*w gilydd.

Mae y dylanwad Dwyfol wecli rhoddi yspryd pregethwr ar dân.

Xid tân hyawdledd naturiol mohono. Tân Duw ydyw. Mae y
dyn, bryfyn brau, wedi ei wisgo â nerth o'r uchelder. Mae y llais

sydd yn naturiol yn wan neu yn aflafar fe ddichon yn awr yn gryf

a soniarus. Y mae y corph yn gryf a bywiog, a phob ysgogiad yn
cydweddu yn hollol â

'r grymusder, y Uygaid yn llawn tân, a'r

wynebpryd yn annarhmiadwy. Derbyniodd y corph am y tro

nerth cyfartal i weithrediad nerthol y meddwL Mewn gair, y mae
Duw yn y lle, ac mor ofnadwy ydyw ei amgylchoedd ! Edrycher

ar y gynulleidfa, pwy all ddarlunio yr olygfa? Mae yma ryicbeth

o ddydd y farn. Y mae yr annuwiol wedi ei ddal â dychryn, mae

y dewr yn barod i waeddi yn groch, mae y cadarn-galon yn crynu

gan fraw, mae y caled-galon yn ymorchestu i fod yn ddifraw, er

fod yn hawdd canfod ei wendid, pe byddai gan rywun hamdden i

sylwi hefyd. O'r ochr arall y mae y duwiol wedi ei lenwi â

gorfoledd, ' Wele, dyma ein Duw
;
gobeithiasom ynddo, ac efe a'n

eeidw : dyma yr Arglwy-dd
;
gobeithiasom ynddo, gorfoleddwn a

llawenychwn yn ei iachawdwriaeth ef.'

" ' Mae dy arswyd trwy'r grëadigaeth

Pan y byddost ti gerllaw."

u Eto rhaid addef mai anfynych iawn y digwydd amgylchiad

tebyg i'r un y ceisir ei ddarlunio yma. Bu yr hen Fethodistiaid,

pa fodd bynag, lawer pryd yn dystion ohono."

Rhoddir engraifft o hyn mewn modd tarawiadol yn yr ysgrif

gan Mr. Ellis, ond gan ei bod yn cael ei hadgoffa yn weddol lawn

yn hanes " Diwygiad Beddgelert " a geir yn y " Gweithiau,"

gadewir y desgrilìad allan yn y fan hon. Terfynir yr ysgrif hon
ganddo trwy sylwi " y gellir yn hawdd gael lluaws mawr o

engreifftiau o bethau cyffelyb, y pregethwr yn cael ei gipio i'r

drydedd nef, ac felly yn uwch o beth anrhaethadwy nag ef ei hun.

Ac er na yr pob pregethwr am droion mawr fel y rhai y gwydd-
ant trwy weled neu glywed fod eraill wedi eu cael, eto tebygol

ydyw y gwyr lluaws o bregethwyr am ryw droion y teimlent y
byddent wedi eu dyrchafu yn llawer uwch na hwy eu hunain.
' Nid i ni, Arglwydd, nid i ni, ond i'th enw dy hun dod ogoniant.'"

PREGETHWR YX CADW SIOP.

" Paham yr aed yn bregethwr, sydd ofyniad a ofynwyd gan y
pregethwr iddo ei hun ganwaith, ac nid yw eto wedi cael yr ateb

boddlonol. Ond paham yr aeth y pregethwr yn siopwr, sydd eglur
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hollol idclo, sef er niwyn i'r pregethwr gael modd i fyw a chadw
ei deulu. Yr oedd byw wrth yr efengyl y pryd hyny allan o r

cwestiwn, yn beth nas gellid, ac hefyd yn beth nas goddeíid. Ac
edrychid ar y neb a geisiai wneyd hyny yn segurddyn gwrthodedig.

" Bychan a feddyliodd y pregethwr ei fod wrth fyned yn siopwr

yn cysylltu dau gymeriad mor wahanol ac mor niweidiol i'w gilydd.

Mae y pregethwr a'r athraw yn gymydogion megys; dysgu sydd

i'r naill, a dysgu sydd ir llall. Ac nid yw y pregethwr a'r

amaethwr i ormesu llawer ar eu gilydd, gellid meddwl. Ond wfft

i'r pellder sydd rhwng y pwlpud a'r siop ! Ehaid i'r creadur

helbulus sydd yn ceisio llenwi y ddau le pellenig yna, fod o hyd yn
rhedeg o'r naill eithafion i'r llall. "Ac wrth geisio llenwi y ddau,

mae yn andwyo y ddau ; mae y naill yn dyrysu y llall. Wrth
geisio bod yn siopwr, y mae y pregethwr yn dihoeni, ac wrth geisio

bod yn bregethwr, mae y siop yn colli. Mae y naill a'r llall yn
galw am yr oll o'r dyn. Nia gellir dyfod i fyny âg unrhyw
alwedigaeth yn llwyddiannus heb ryw gymaint o yspryd yr

alwedigaeth hono. Siopwr salw a wna dyn heb fesur helaeth o

yspryd y siop. Ond mae dringo i'r pwlpud heb yspryd pregethu

yn fwy anmhriodol fyth ; nis gall dim fod yn bellach o'i le. Os
gellir symud weithiau yn lled hwylus o'r siop i'r pwlpud, ac o'r

pwlpud i'r siop, nid mor hwylus y gellir newid o'r naill yspryd i'r

llall. Gorchwyl anhawdd yw trin ysprydion : nid ar ben y gair yr

ä un yspryd ymaith nac y daw yspryd arall i mewn. Dyma lle

mae y dyryswch, pan fydd y pregethwr dros ei ben yn yspryd y
bregeth, bydd y siop yn galw, a rhaid gwrando ar y llais ; ond y
fath siopwr llipa fydd un felly ! Y'n sicr, nid rhaid i siopwyr

eraill y gymydogaeth ofni llawer oddiwrtho. Mae siopwr a

pliregeth yn berwi yn ei feddwl mor agored i roddi un ar ddeg neu

dri ar ddeg yn y dwsin yn gystal a deuddeg. Dyna gyfle i'r dyn
diegwyddor am fargen. Pryd arall pan y bydd y creadur yn boeth

gan yspryd y siop, bydd raid hwylio at bregethu. A pha ryfedd

os daw rhywbeth allan o'r pwlpud a barai i'r gwrandawyr betruso

a ydyw y pregethwr yn sound yn ei ben ! 3Iae y pregethwr yn
gorfod teimlo fod y naill neu y llall o'r galwadau hyn yn llawn

ddigon i ddyn o alluoedd cyffredin, ac eto nis gall efe rywfodd
ymryddhau oddiwrth y naill na'r llall.

" Mae drwg arall yn y cawl : nid yn unig y mae ceisio llenwi

dau gymeriad mor wahanol yn dyrysu meddwl y pregethwr, ond
hefyd yn dyrysu meddyliau pobl eraill. Mae dynion yn edrych

arno yn y naill gymeriad yn Ue y llall, neu yn hytrach, yn y naill

gymeriad trwy y llall. O'r pwlpud, y siopwr sydd yn cael ei

feirniadu ; ond yn y siop, y pregethwr sydd yn cael ei wylio.
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Rhaid pregethu yn nghymeriad siopwr, a rhaid siopio yn

nghynieriad pregethwr. Gwaeth eto : disgwylir i'r pregethwr

sydd yu cadw siop fod yn ogystal siopwr a'i gymydogion nad oes

ganddynt yr im dim i ofalu am dano ond eu siopau, a disgwylir

iddo wneyd holl waith y gweinidog mor drwyadl a chymydog
arall sydd yn cael ei gynal yn hollol i hyny. Disgwylir iddo gyd-

redeg â'r naill, a chydredeg gyda'r llall, er fod y naill a'r llall yn
rhedeg yn hollol groes i*w gilydd. Disgwylir iddo fel gweinidog

a bugail redeg yma ac acw i yniweled â chleifìon yr ardal ; disgwylir

iddo roddi ei bresenoldeb mewn rhyw gwrdd neu gilydd bob nos

o'r wythnoa : disgwylir iddo boeni yn y gair a'r athrawiaeth er

cael rhywbeth i'w ddywedyd gwerth ei wrando. Ond disgwylir

iddo gadw ei deulu wrth gadw siop. Mae yntau, druan, yn teimlo

ei rwyniedigaethau i*r byw, ac mae ei fethiant yn oíìd calon iddo.

Mae yn teimlo ei fod dan angenrheidrwydd o wneyd cam â'r

gweinidog, neu â'r siop, neu â'i wraig, ac yn wir â'r tri. Wrth
geisio bod yn ddau, mae yn syrthio i fod yn neb. Pa ryfedd os

bydd ei feddwl weithiau yn bruddglwyfus, a'i yspryd yn ymollwng
rhwng dau bwn ?

" Mae y pregethwr sydd yn cadw siop yn gwybod yn dda am
brofedio[aeth arall, ac un boenus i'w deimlad am nad ellir yn
hawdd ei gorchfygu. Mae yn dygwydd yn fynych nad yw cyfeill-

ion y pregethwr a chyfeillion y siopwr yr un rhai. Bydd gan y
pregethwr lawer o gyfeillion yn ymddangos fel yn rhoddi bri ar ei

lafur, ac yn dangos gwynebau siriol iddo yn mhob man ond yn ei

siop, gofalant am gadw eu gwynebau allan ohono. Tra bydd y
cyfeillion hyn yn proffesu eu bod yn rhoddi pris uchel ar y
pregethwr, gwerthant y siopwr am lai na dimai goch. Ond y mae
iddo ei gyfeillion er hyny, a chyfeillion teilwng o'r enw ; cyfeillion

yn mhob man ac ar bob helynt, rhai yn dangos iddo lawer o

garedigrwydd, a hyny er mwyn ei waith. Ond nid hyny yn
gymaint yw ei brofedigaeth ef, am y gyr yn dda mai têg i bawb
wneyd a fynont â'r eiddynt eu hunain. Ond ei brofedigaeth ef

ydyw, methu ymryddhau yn ei gymeriad o weinidog yn ddigon

llwyr oddiwrth y gwahanol deimladau a gynyrchir ynddo gan
amrywiol ymddygiadau y gwahanol gyfeillion hyn. Mewn gair, y
gamp ydyw i'r pregethwr anghofio y siopwr, bod heb adnabod neb
yn ol y cnawd, caru yn helaethach er cael ei garu yn brinach,

talu cariad am rywbeth tebyg i gâs. Dyna ormod o hunanymwad-
iad i gnawd, a hynod y fath le effeithiol i gnawdoli dyn ydyw siop !

TTeithiau bydd raid gweinyddu cerydd ar gwsmer ; dyna y pryd

y bydd cnawd yn gwingo ac yn ysgrwtio. Rhaid cael llawer o

sancteiddrwydd yspryd i orchfygu profedigaethau o'r fath yma.
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" Foenedigaeth lawn o chwerwedd i yspryd pregethwr yn cadw
siop yw lled gymhell arno, fel siampl i'w hefelychu, lafurwaith

gweinidogion eraill nad oes ganddynt yr un dim i fod yn ei gylch
ond eu gwaith priodol eu hunain. Xid yn unig dyna ydyw eu
galwedigaeth, ond dyna hefyd yw eu byicolìaeth hwy. Mae efe o'i

galon yn dymuno gwneyd yr oll a allai gydag achos ei Waredwr,
ond poenus i'w deimlad a fydd danod iddo lafur brodyr eraill sydd
mewn sefyllfa lawer mwy manteisiol.

" Fel hyn, mae gan y pregethwr sydd yn cadw siop, nid yn unig

ei dreialon pregethwrol fel rhyw bregethwr arall, a'i helbulon

masnachyddol fel rhyw fasnachwr arall—a dyna ddigon o ddau
bn i unrhyw ddau ddyn—ond mae iddo hefyd ei ben-pwn, sef

treialon ei feddwl gyda'r cysylltiad poenus o bregethwr a siopwr,

treialon nad oes neb yn eu gwybod ond efe a'i gyffelyb.

" AVedi y cwbl, nid oes ganddo neb i'w feio. Nis gall feio ei

gyfeillion crefyddol, canys nid ydynt yn gofyn oddiwrtho ond yr

hyn a ddylent gael. Xis maidd feio yr eglwysi am beidio ei alw

yn llwyr a hollol i'w gwasanaethu, am y gyr yn dda nas gall

bellach ddyfod i fyny â'u mesurau. A rhywfodd, nis gall feio

llawer arno ei hun, am y bu adeg y bydclai yn dda ei gael fel yr

ydoedd, a bod ei lafur eto, fel y mae, i raddau, yn dderbyniol.

Llawer gwaith y bu mewn profedigaeth gref i syrthio yn hollol i'r

naill neu y llall o'r galwadau hyn ; weithiau yinroddi i'r siop, a

gadael y pregethu i'r rhai sydd yn meddu mwy o allu a gwell

mantais
;
pryd arall ymroddi i wasanaethu yr efengyl, a gadael i'r

siop fyned lle yr elai. Ond erbyn dyfod o ddifrif uwchben niater

fel hyn, nid mor hawdd ei setlo ag a feddylid. Ar ol blynyddoedd

lawer o bregethu, os teilwng yr enw, nis gellir goddef y syniad o'i

ro'i heibio bellach, tra galler, a thra caffer. Ac nid teimlad cysurus

iawn yw rhoddi yr hen siop heibio, tra y dalio wrth ei gilydd, a

syrthio ar drugaredd dynion, canys nid yw dynion da sydd yn

gyfoethog o bethau eraill yn rhyw gyfoethog o drugaredd. Gan
hyny nid oes gan y pregethwr sydd yn cadw siop ond un cwrs i'w

gymeryd, sef hwbio yn mlaen oreu y gallo gan newid ei faich o'r

naill ysgwydd i'r llall, a gwylio rhag gwneuthur dim drwg, a

gweddio am ras i fod yn ffyddlawn ar ychydig. Daw adeg cadw
nosyl cyn liir.

" A chyda phobpeth, y mae efe o galon yn dymuno gweled yr holl

eglwysi yn prysuro i alw dynion cymliwys i'w gwasanaethu fel

gweinidogion, gan gymeryd oddiwrthynt bob esgus i ymrwystro
gyda negeseuau y bywyd hwn.

" Cynghorai hefyd bregethwyr ieuainc i ymaflyd yn eu gwaith o

ddifrif, a dymuno cael marw cyn myned yn hen, canys y mae
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dynolryw erioed yii llawer parotach i addoli yr haul pan yu codi

na'r haul pan yn machlud."

DYDD LLUX PREGETH^VK.

" Clywais lawer pan yn fachgen gan yr hen bobl am ddydd Llun

du, ond y pryd hwnw ni wyddwn ddirn am ei ystyr. Ond er's

blynyddoedd lawer bellach gTni yn dda beth ydyw, a hyny oddiar

brofiad. Bydd yn ddu iawn os bydd y Sabboth o'i flaen yn un du.

Gwn yn bur dda beth ydyw hyn hefyd. Teimlad o anhwylusdod

ac o annhueddrwydd at waith ydyw yr hyn a deimlir y dydd Llun

hwn. Mae y peiriant wedi sefyll, a'r ager wedi rhedeg allan.

Teimlir fel pe byddai holl raffau natur wedi llacio, a phobpeth byd
a chrefydd fel wedi eu gwisgo â duwch. Arweinir fi ar y dydd
hwn i amheu fy nghrefydd a phobpeth. Bydd rhyw niwl du ac

oer o brudd-der wedi ymdaenu dros holl wlad yr enaid. Y mae y
dymher yn mhell o'i lle, y croen yn deneu ac yn teimlo pobpeth.

Anhawdd iawn ydyw cadw y gair pigog i mewn. Y mae y meddwl
yn rhy farw i ymaflyd mewn dim, os na bydd 'papyr newydd'
wrth law. Byddaf yn gweled eraill yn cael Sabboth. 31 ae fy natur

inau yn dyweyd y dylwn inau ei gael. Sabboth i mi ! Nag oes,

tra y bydd siop a phregethu fel dau bwn ar fy nghefn ar unwaith.

Er bod yn flin ac anhwylus boreu Llun, rhaid gwneyd gwên siriol

a siarad geiriau teg. Bydd gwneyd y fath ragrith yn beth

anhawdd, ie, yn beth gwir boenus. Na, nid ydyw yr Hollalluog

yn gosod y fath dasg a hon ar ei greadur. Ond nis gallaf fi yn awr
weled im ffordd i'w gochelyd. ' Byw yn sobr, ac yn gyfiawn, ac

yn dduwiol yn y byd sydd yr aicrhon ' ddylai fod yr amcan mawr,
ac ymddÌTÌed yn ein Tad Xefol am bob nerth i ddwyn y croesau ac

i orchfygu gg yn gystal a gwên y ' byd drwg presenol.'

"

TEIMLADAU Y PREGETHWR.
" ^Yaeth hyny na mw^-, yr wyf yn bregethicr. Pa fodd bynag y

bu, cam ynte cynihwys, y ffaith ydyw, fe'm gwnaed yn rhyw fath

o bregethwr er's blynyddoedd lawer. Do, a gwae y diwrnod : Xis

gwn eto yn iawn beth fu y cychwyn, pa un ai hunanoldeb digymysg
ynte a oedd rhywbeth arall gwell wrth y gwraidd. Djmia fel y bu,

bid a fo. Mi an nad oedd y cynhyrfìad i gyd yn dda. Yr oedd ac

y mae ysywaeth, gan fy hen elyn himan-gais ry^-faint o law yn
hynyma. Ond ai hunan-gais ydyw y cwbl sydd gwestiwn nas

gellais am fwy nag ugain mlynedd gael atebiad boddhaol iddo.

Ond beth bynag ydyw, y mae wedi costio i mi ryw lawer iawn o

deimladau, a'r rhai hyny, gan mwyaf, yn rhai poenus. Os clod

dynion oedd y nód genyf, mi a'i methais, ac a'i methaf hyd y
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diwedd. Mae yr oes y? wyf yn byw ynddi wedi troi allan yn
addolwyr talentau, ac ni chefaiainau ond />n rfalent fechan, acwrth
ddyfod i'r golwg yn ddyn nior ddiddim, yn lle cael y parch yn cael

y dirmyg. Gwn yn dda ddigon bod llawer o'r rhai fyddant yn fy

ngwrando yn fy nirmygu o'u calonau, a hyny ain fy mod yn
bregethwr bychan.*******

" Y mae yr ystyriaeth o'm hannheilyngdod fel pregethwr bron a

fy llethu. Yr ydwyf ar hyd fy oes o dan draed y teimlad hwii.

Ni bydd arnaf byth gywilydd o'r materion. Byddaf bob amser yn
gofalu am fater da a theilwng. Ni bydd arnaf ychwaith gywilydd

o fy amcan, canys fy amcan bob amser fydd argraffu y gwirionedd

Dwyfol ar galonau fy ngwrandawyr. Ond fel pregethwr, bydd fy

ngwaeledd a'm diffygion yn fy llethu. Byddaf yn clywed yn
fynych ocheliadau yn cael eu rhoddi i bregethwyr rhag myned yn
falch a ehwyddedig, ond nid rhaid i mi wrth y cyfryw ocheliadau.

Pregethwr balch ! Nia gwn beth ydyw. Yr ydwyf yn rhy adna-

byddus ohonof fy hun. Yr wyf bob amser yn ddirmygus yn fy

ngolwg fy hun. Gwn fy hyd a'm lled cystal a neb arall, a gwn am
fwy o bethau gwael a diffygiol ynof nag a yr neb arall o blant

dynion. Pâr y teimlad hwn i mi yn fynych ofni bod ar y ffordd,

ac eto mi a ddymunwn gael gwneyd cymaint a allaf o ddaioni dros

yr Arglwydd a wasanaethir genyf yn Efengyl ei Fab.
" Byddaf yn cael fy nghuro yn dost gan y teimlad fy mod wedi

fy hyrddio i ormod cyhoeddusrwydd. Yr wyf yn sicr mai gicthio

ac nid ymwthio a fu yn hyny. Mae pobpeth yn hardd yn ei le ei

hun. Mae Cristion yn hardd yn wir yn ei le ei hun, a'r dyn ffydd-

lawn a chywir yn llon'd ei le, ac y mae yn brydferth yr olwg arno

Ond pan y mae yr hwn sydd brydferth yn ei le ei hun yn cael ei

osod i eistedd niewn cadair uwch, ac heb y cymhwysder i'w llenwi,

y mae yn anhardd, yn wrthun ac yn rhwym o gael ei ddirmygu.

Dan ddylanwad y teimladau isel a digalon hyn y byddaf yn cael fy

hun y rhan amlaf o lawer, ond gwn yn dda hyd BÎcrwydd am
ambell belydr a iHacliiad o oleuni a dâl yn llawii am yr iselder a'r

tywyllwch a'i gwnaeth yn doriad-gwawr dydd ar fy emaicL Ciwir

ddymuniad fy yspryd bob amser ydyw

—

" ' O ! na alh^m roddi 'mhwy-
Ar dy ardderchog law,

A l>yw dan nawdd y dwyfol waed
Yn ngolwg hyfryd dý fy Nhad.'

"



Dichon yr ystyria y darllenydd y sylwadau hyn o eiddo y
" pregethwr " arno ei hun, ei bregethau a'i bregethu heb fod mor
gymesur ag y byddai ddymunol, os yn wir na theimla fod ynddynt

raddau o anghysondeb, ond bydd sylw manylaeh arnynt yn sicr o'i

argyhoeddi mai arwynebol ac ymddangosiadol yn unig ydyw yr

anghysondeb. Y mae y ffrydlif gref o wirionedd sydd yn sail y
cwbl yn eu huno yn nghyd mewn mynegiant o holl amrywiaeth

agweddau a theimladau • cenhad hedd " oedd a'i yspiyd ar dân

mewii aiddgarwch ac awyddfryd duwiol i leshad eneidiau a

gogoniant Duw. Rhwydd addefwn nad oes ynddynt ychwaith y
drefn fuasai yn ddymunol gan lawer ei chael, ond y mae ynddynt

beth llawer iawn gwell, rhyddid. Ni a gyíarfyddwn yma à hyder

yn Xuw yn tori allan mewn hyfder dros Dduw, i draethu yn

ffyddlawn ei holl gynghor, gan ymddiried y cyflawna Efe er holl

ewyllys ar ran byd colledig yn ei amser da Ef ei hun.

Onid ydyw mewn difrif yn galed wrtho ei hun, ond pan yr

arweinir ef i olwg ar Dduw, y mae ei wendid, ei ddiffygion a'i

annheilyngdod yn dyfod yn rymusder a chymhwysder iddo i

ddefnyddioldeb mwy a rhagorach. Rhaid addef fod y duedd i

wrando gormod ar deimlad yn elfen o wendid iddo, ond cadwyd ef

rhag i'r diffyg hwn droi yn ddinystc iddo gan ei synwyr cyffredin

cryf. Yr oedd ganddo sytiwy* naturiol ac ysprydol i brofi pethau

sydd a gwahaniaeth rhyngddynt, nes yr enillodd iddo ei hun un

o'r safleoedd uchaf fel dyn o farn glir ac aeddfed, ohd yr oedd ei

deimladau yn ei orchfygu ac yn ei ddwyn dan eu traed yn lle ei

fod ef yn eu gorchfygu hwy. Y canlyniad ydyw, nad oedd mor
ddiogel i'w ddilyn mewn cwestiwn o deimlad ag ydoedd mewn
cwestiwn o fàrn. Ond darllen y bennod hon yn ngoleuni y
gwirionedd hwn, gellir felly yn bur hawdd ei farnu heb ei gam-
farnu.

Y mae ystyriaeth ddifrifol i'r hyn a geir yma yn ngl5*n â

phregethu yn ein hadgofio o ddywediad Louis XIV. o Ffrainc, yr

hwn ar ol gwrando ar Esgob Claremont (un o brif bregethwyr y
Cyfandir yn yr oes hono) yn pregethu, a ddywedai :

" Dad Mas-

sillon, clywais lawer o bregethwyr yn y capel hwn, a boddheid fì yn
fawr ynddynt ; ond am danoch chwi, pa bryd bynag y byddaf yn eich

gwrando, byddaf yn ymadael mewn anfoddlonrwydd â mi fy hun,

am y byddaf yn gweled mwy o'm cymeriad gwirioneddol fy hun."

Nid ydyni yn petruso gwneyd cymhwysiad o'r dywediad hwn at

ddylanwad ac effeithiau oes weinidogaethol Mr. Ellis. Yr oedd

bob amser mewn ymrafael âg ef ei hun, ac yn gwneyd ei oreu i gael

ei wrandawyr i anfoddloni arnynt eu hunain. Adnabyddid ef gan

y rhai a wyddent fwyaf am dano fel " pregethwr cyfìawnder," a
G
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hyny yn holl ëangder yr ystyr a berthyn i'r ymadrodd. Trenliodd

oes faith o ymgyflwyniad i bregethu, gan ddysgu y " rhai gwrth-

wynebus i edrych a roddo T)uw iddynt hwy ryw amser edifeirwch

i gydnabod y gwirionedd ; a bod iddynt ddyfod i'r iawn allan o

fagl diafol, y rhai a ddelid ganddo wrth ei ewyllys ef."

PENNOD VIII.

EI DDYDD-LYFR.
Dydd-lyfrau iîr Dydd-lyfr —Cofnodiadau ei Ddyddiaduron—

Dyfyniadau ohonynt o 1853 hyd ddiwedd 1880 — Trafferth

gwneyd ac ail-wneyd pregethau—Gwerth y cofnodiadau—Sicr-

hau ei hunaniaeth.

Y mae cyfeiriadau mynych wedi eu gwneyd genym yn barod at

" Ddydd-lyfr " Mr. Ellis, a chryn nifer o ddyfyniadau wedi eu

cymeryd ohono, yn gystal a bod llawer o ffeithiau ei hanes wedi eu

casglu o'r cyfryw. Ceir fod y dydd-lyfr hwn ganddo yn wasgaredig

trwy wahanol fàn-lyfrau, ac yn amcanu gyda manylwch rhoddi

i ni ei brofiad, hanes ac agwedd ei feddwl, yn nghydag amrywiol

drüadau gyrfa ei fywyd. Yr ydym wedi gorphen â'r dydd-lyfrau

yn y wedd hon arnynt yn y chweched bennod. Y mae a wnelom
yn y bennod hon â'r dydd-lyfr fel y cynwysa " gofnodiadau byrion

yn fy Nyddiaduron er y flwyddyn 1853." Arferai ysgrifenu

brawddeg neu ddwy y rhan fynychaf o lawer am bob dydd o'r deng

mlynedd ar hugain diweddaf o'i oes, a phan y methai weithiau gan

amgylchiadau a gwneyd hyn yn ddyddiol, byddai yn sicr o roddi

crynodeb o'r wythnos gyda'i gilydd. Yn y mynegiadau hyn, ni a

gawn, nid yn unig agoriad i ystâd meddwl difrifol gydag ef ei hun
â'r gwaith yr ymgymerodd âg ef, ond y mae y dywediadau yn
nodweddiadol hollol ohono ef ei hunan, am eu bod yn fynych yn
ffurf gwirebau neu ddiarhebion byrion, ond cynwysfawr. Gwasan-
aetha dyfyniadau o'r dydd-lyfr hwn felly i ddwyn i'r gr.lwg wedd
ar ein gwrthddrych nad ydyw y pennodau blaenorol wedi caniatau

rhoddi arbenigrwydd arni.

Y mae llawer o'r cofnodiadau yn unig yn cyfeirio at y pregethau

a bregethid ganddo ar y Sabbothau, a rhyw air neu weithiau

arwydd i osod allan ei deimlad ef ei hunan yn y gwaith. Ceir

rhai o'r marciau hyn yn ddoniol, a dyweyd y lleiaf . Pan bregethai

bregeth newydd, y gair a arferir amlaf ganddo ydyw u Lans

"

(launch), am, mae yn debyg, yr y.styriai hyny yr un peth â'r bregeth

a gwaith y llong-adeiladydd yn gollwng y llong oddiar y blochs i'r

mór i nofio yn ei helfen ei hun. Pan y teimlai ei fod wedi cael
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gafael wrth bregetlm, a'r bregeth wedi u myn'd " yn dda, ceir

ganddo lûn llong dan lawn hwyliau, a phan fel arall, byddai y llân

llong naill ai ar ei hochr neu a'i hwyliau ar lawr.

Ein hamcan yn y bennod hon fydd dyfynu o'r
M Dyddiaduron "

hyn y cyfryw sylwadau y bernir eu bod o ddyddordeb cyffredinol,

ac yr un pryd ydynt yn egluro rhyw linell neu gilydd yn ei gymer-
iad ef ei hun. Ar ddechreu ei ad-ysgrifìad ef o rai o*r blynyddoedd
hyn, dywed :

" Am y pedair blynedd ar bymrheg blaenorol, nid oes

genyf gyfrif dyddiol raanwl. Ond y mae cyfrif nianwl wedi ei

gadw yn rhywle arall. ! am faddeuant a chymod heb gyfrifl Nîa

gallaf heb hyny sefyll i gyfrif y farn ddiweddaf.

" 1853.

" Hydref 30.—Bangor a Hirael. Tlawd iawn fu y pregethu

heddyw. Y mae yn debyg na chaf gynyg ar y daith hon mwy.
Nid wyf gymhwys i'r fath gynulleidfa.

"Tachweddlö.—Morwyn newydd yn dyfod i'r teulu. A fydd

hyny o ryw fantais grefyddol iddi ?

" 1854.

" Ionawr 1.—Nîd yw newid blwyddyn yn newid dim ar fy

natur lygredig.

" Ionawr 8.—Ysgoldj* a Bryn'refail. Ffigysbren ddiffrwyth a

phregeth ddiffrwyth.

" Chwefror 8.—Ysgold : seiat. Pawb a'i bt.
" Chwef . 19-26.—Syrthio, brifo a chloffi am y tro cyntaf yn fy

oes. Teimlo yn wrth-giliedig, yn oer a dideimlad. Ysgold}', seiat,

ond teimlo yn rhy gloff a diyspryd i fyned yno. Methu gwneyd
dim, yn dda i ddim. A gedwir fì ? Ochr Duw yn oleu, gyda mi y
mae y tywyllwch. Y mae goleuni yn Nghrist i bechadur tywyll.

Troi yno !

" Ytawrth 29.—Gwneyd pregeth ar ' Adfywiad." Balchder yspryd
yn cymhell ei hun. Henr boneddig noble!

" Ebrill 26.—Dydd yinpryd y Llywodraeth yn achos y rhyfel.

Methu gwybod am ba beth i weddio, ac felly gweddio am bobpeth,

a'r gweddîo yn ddim yn y diwedd.
" Mai 10 a'r 11.—Cyfarfod Misol Cae'rhûn. Gwrando y Parch.

Cadwaladr Owen. Pregethwr iawn ! Ai nid gwell ychydig o

bregethwyr da na llawer o rai cyffredin?
" Mai 13.— Ceisio dwyn y meddwl i ddygymod â bywoliaeth

fechan, gryno.
" Mai 17.—Jane Ellis yn cychwyn i Sir Feirionydd. Chwareu

têg iddi. Hi ddylai gael holidays.
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" Mai 18.—Ceisio sythu i fod yn siopwr. Rhaid edrych ar ol y
byd neu syrthio dan ei draed, a lle symol ydyw hwnw.

" Mehefiu 1.—Ymdrech galed â chalon fydol. Llefain yn erbyn

ei thrais, eto colli y dydd. na chawn oruchafiaeth !

M Mehefin 14-16.—Cymdeithasfa Llanrwst. Yr oeddwn yno.

Cyfarfodydd da, ond dim dec.

" Gorphenaf 9-16.—Dim ond helynt yr adeiladu. Pe gwelid

helynt fy nghalon, nid oes yno ddim i'w gael—adeiladu, ceryg,

grô, calch, coed, brìchs, pobpeth, a phobpeth ar draws eu gilydd.

" Dydd Sadwrn, gadael yr holl aflerwch am Bettwsycoed, a gosod

yr Hollalluog yn botieemari i wylio y lladron. A gymer efe hyny ?

"Rhagfyr 4.—Colli Cyfarfod Misol Bangor. A allant wneyd
hebof ? Y diafol balch !

" 1855.

" Ionawr 7.—Gwrando ar yn pregethu. Ceisio at y teimlad

y tucefn i'r deall. Y deall yw y porth prydferth i'r galon.

" Mawrth 18.—Salem, Rhyd-ddu, Beddgelert. Yr un pregethau.

Wel ! dyma yr achos fod fy mhregethu mor ddl. Rhygnu
gormod ar yr un rhai. Hen bregethau wedi colli eu danedd, nid

oes berygl iddynt frathu !

"Mawrth 25-31.—Ymdreulio i finio fy mhregethau at Liverpool.

Rhaid cael mìn ar yr yspryd. Dyma a rydd fin ar y bregeth.

" Ebrill 30.—Troi adref o Gaernarfon. Colli fy llyfr pregethau.

Gafr wyllt ! 'doedd fater ychwaith. Yr wyf wedi blino ar

bregethau papyr ! Gwae fi erioed fyned i gaethiwed y papyr.
" Mehefin 1.—Teimlo yn hapus, cymundeb â'r Xefoedd. O ! fasnach

ddedwydd, masnach ddiddig a phnrffìt dda !

" Medi 10.—Sòn am eglwys newydd yn Ll— . Os felly, bydd
yn gareg ar fedd ysprydol llawer.

" 1856.

"Mehefin 7. Mr. Pryder-Bydol vn talu ymweliad. Y diafol

hyll !

"Mehefin 15.—Rhygnu hen bregethau. Xid ydyw clustiau

newyddion yn gwneyd y pregethau yn newydd.
" Tachwedd 23-30.—Gwneyd pregeth ar ' Orchfygu y byd.' Gr

brâf i wneyd pregeth ar y testyn hwn, wedi methu ei orchfygu

erioed ei hun. Dan ei draed bob amser. Yr wyf yn ymladd serch

hyny !

"Rhagfyr 15 a 16. Cyfarfod Misol Gate-house. Parch. O.

Thomas yn pregethu ar fy mater, ' Puro y gydwybod ;
' minau yn

dianc adref. Beth arall oedd i'w wneyd ?
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"Rhagfyr 21-28.—Dinorwig: seiat. Cefnywaen: seiat. Bedyddio

yn y ddau le. Y fath gawod o blant

!

" 1859.

" Mehefin 26.—Pregethu dilewyrch. Yr wyf bron tori fy nghalon.

Pa beth a wnaf ?

" 1860.

" Mai 27.—Wel, dyma beth newydd. Eistedd er rhoddi mantais

i Evan Williams i dynu fy llûn ! Pw ! !

" Medi 15,—Derbyn fy narlun a phwrs yn cynwys deg punt o

arian. Da iawn. Dylwn deimlo yn ddiolchgar i'r Arglwydd o'r

herwydd. Cafwyd cyfarfod brwdfrydig iawn. Yr oedd Dr.

Harris Jones a Mr. Levi yn digwydd bod yn bresenol, a chymeras-

ant ran yn y drafodaeth.

" Tachwedd 15.—Galw llyfr eglwys Disgwylfa am y tro cyntaf.

" Tachwedd 19.—Cyfarfod Miaol Rhydfawr. Gwneydffl ohonof

fy hun trwy siarad gormod.

"Rhagfyr 3—Cyfarfod Misol Bangor. Siarad gormod eto yn

hwn. Beth yw yr ysfa siarad fydd arnaí' ? Mewn Cyfarfod Misol

yn unig y bydd y mania hwn yn fy mlino.

" 1861.

" íonawr 12.—Sadwrnjeäo. Gwan, gwan. Beth, B ydyw yr hen

fyd am ddechreu cicio ? Cicied o !

" Chwefror 26.—Mor ddigrefydd a diafol !

"Mawrth 13.—Nid oes dim at seiat dda i fendio ysprydoedd

cynhyrfus.
" Mai 19-26.—Wythnos niwlog i'm teimlad fu yr wythnos hon.

Ond niwl fy naear afiach i fy hun ydyw.
" Mehefin 2.—Tabernacl, Bangor. Beth wyf yn ei geisio gan y

llefydd niawr yma?
" Gorphenaf * 14.—Bu tro yn darawodd fy meddwl yn

boenus. Ar ol gadael y byd, Sadwrn setlo prysur, i'r wraig a'r

plant, ac oll ohonynt yn wanaidd, a cherdded pedair milldir ar

ddeg i , ar ddiwedd yr oedfa, wele bedwar o wr grymus yn

dringo i*r llofft i brisio fy llafur am bregethu a chyfranu, a'r pris

têg oedd pedicar sicllt. Wel, wel. Gnawd!taw!!
"Medi 1.—Sylw da gan tm hen frawd wrth bregethwr, ' Pe

gallwn bregethu haner cystal a chwi, mi bregethwn yn well na

chwi o'r haner.'

" Medi 15.—Myned yn mlaen yn y daith ddaearol, cymeryd

pobpeth fel y delo, a gwneyd y goreit o'r gwaethaf. Dyna'r fel
!

!

" Hydref 13—Y byd hwn yn myned a mwy na'i ran. Y gwalch I I
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Ceisio llunio pregeth ar • Fywyd diffrwyth,' ond baid y bregetb

ei him a bod yn ddiffnrj/th ?

"Tachwedd 10. . Byddaf yn teimlo bob amser yn

mhwlpud y capel hwn fel pe byddai cawod o farug yn disgyn ar

fy yspryd. Paham hyny, nis gwn.

"Tachwedd 17.—Ysgold5T a Macphelah. 'Crefydd bersonol.'

Lans. Pw, pw ! Tncblus oherwydd dim ! Cael mantais i weled

fel y mae y gair mwyn yn meistroli, ac hefyd y mae yn rhad.

" 1862.

" Mawrth 2-0.—Hogi fy nghryman at . Ehaid cael arfau

miniog i îyneà yno.
" Mawrth 9. . Ehai o'r boneddigion yn gorfod teimlo.

4 Crefydd bersonol.' Mae taro gwaed yn hon.

" Ebrill 10 a'r 11.—Cyfarfod Misol Jerusalem. Balchder fy

nghalon wedi ei glwyfo. 'Doedd fater

!

" Ebrill 20.—Cyfarfod Pasg Llanllyfni a Thalysarn. Wel, mi a

fu'm ar drothwy ' y pregethwr mawr,' ond methais a myned i

mewn. Xi chefais fy ngalw i gyfarfod pregethu byth wedi hyn !

"Wel, rhaid myned i waered ! !

" Awst 17.—Borth a Llandegfan. Poeni o achos gormod o

brepian yn y pwlpud.
" Awst 25.—Cael fy fnangellu gan Baxter yn ' jSgorphwysfa'r

Saint.'

" Medi7.—Llanllechid. Profedigaeth gâs, lansio pregeth newydd
dan gamp. Hono yn rhedeg i'r traeth y cynyg cyntaf ! Trafferth

ofer

!

" 1863.

" Chwefror 11—Macphelah. Seiat gythryblus. Helynt deulu-

aidd. Minau âg un gair wedi rhoddi y cwbl ar dán. Y mae yn
anobeithiol i mi ddysgu Uywodraethu fy nhymher. ' Y ffol tra

tawo a gyfrifir yn ddoeth.' Gan nas gallaf ddysgu siarad, pa bryd

ynte y dysgaf dewit
" Chwefror 17.—Seiat yn Macphelah. Aros gartref i sorri. Gwas

brâf ! Didrallod, ond digrefydd. Mor anhawdd ydyw cadw pethau

yn wastad. Mae boddlonrwydd mewn tlodi yn fil gwell na chy-

foeth gyda thymher anfoddog.

" 1864.

"Chwefror 7-14.—Y gwastraff gwaethaf oll ydyw gwastraff

meddwl. Mae gwastraff ar arian, amser, ymborth, dillad, &c, yn
andwyol, ond gwastraff meddwl sydd yn ofnadwj'. Ac eto y fath

wastraff sydd ar feddyliau !
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" Chwefror 14.—Gartref yn gwrando . Llithrig. Rhy
lithrig i neb ddal diui. Nodiad.—Oni bydd crefydd oddimewn, ni

bydd y cwbl oddiallan ond rhagrith. ! am ffydd i sefydlu

awdurdod y gwirionedd yu y galon ! Mae anghrediuiaeth yu
chwythu rheswm ymaith.

u Mawrth 6-13.—Wythuos gythryblus i'm meddwl fu hou, syrthio

allan â mi fy him ac â phobpeth. Yr hulpyn dl !

" Mawrth 20-27.—Pryder bydol, ofn llithro i dlodi. Os felly y
rhaid, dymunwn fod yn dlawd gonest, a chael gras i ymostwng.

u Mai 14.—Y byd wedi dyrysu. Byd dyrys ydyw byth ar ol

pechu ohouo, a dyrys a fydd. >"id oes ond dyryswch lle bo

pechod.
" Medi 6.—Seiat gyntaf üisgwylfa. Pawb yn methu gwybod

yu iawn pa fodd i agoryd ei euau, ac a oedd ganddynt enau hefyd.

Pobpeth mor newydd ac mor ddyeithrol.

" 1865.

" Ionawr 3.—Cyfarfod Misol Caeathraw. Cafodd yr hen Adda
jerk ofuad-s\-y'. Aeth fy mhregeth yn fwg ! yn fwg ! Mae da.mp

yn y teimlad. Yr wyf yu wrthodedig gan fyd ac eghvv.-.

" Chwefror 6 a 7.—Cyfarfod Misol Felinheli. Yr oedd \\vm fel ei

chwiorydd, y gwartheg culiou, yn llyncu y rhai tewion
; gormodedd

o faterion lleol, a dim amser at bethau awch a mwy eu pwys.

By^- me^vn niwl.
" Ebrill 6.—Byw yn dduwiol mewu gwaed oer. Dyua y gamp.

Nid oes ar ffydd eisieu gwaed poeth.

" Tachwedd 23.—Cyfarfod eglwysig yu . Mae yr yspryd

drwg yn aelod ffyddlawn er's llawer dydd yn yr eglwys hon.

" 1866.

"Ionawr 3.—Peth fel troi tn-dir ydyw ymddiddan â phobl

ieuainc yn y cyfarfod eglwA'SÌg.

" 1867.

" Mawrth 9.—Campus o beth at fendio meddwl dyn ydyw
arian ! Och, fydol-ddyn !

"Mawrth 11.—Dyfod adref—y corph a'r meddwl yn griciau i

gyd. A'm helpo ! Ai mytì ydyw Mr. Blino-ar-y-byd ?

" Mai 22.—Ysgoldj- : seiat. Llusgo y cyfarfod yu mlaen yn
erbyn gwallt ei ben. Mor boenus !

" 1869.

" Iouawr 1,—Diau fod i'r flwyddyn hon ei helbul fel pob blwyddyn.
Ond y mae yn dechreu aruom ui fel teulu bychau yu bur wahanol
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i'r blynyddoedd diweddaf. Tawelwch a hamdden yn cael eu
mwynhau genym, a'r pryder a'r ofnau dychrynllyd yn cael eu
chwalu ymaith. Ond y mae yr hen galon ddrygionus, ddaearol ac

anghrediniol yn aros ! Nid oes genyf ddim rhith o ddim i ofalu

am dano gyda'r byd hwn ond y plant. Mae y byd wedi ei groes-

hoelio i mi, ond a ydwyf fi i'r byd ?

"Mawrth 25.—Cyfarfod Misol y Graig. Rhyw anialwch o

Gyfarfod Misol oedd hwn.
" Mawrth 31.—Taclu 'Thomas' (pregeth), ond waeth heb na

thaclu, cyfnod tlawd ar fy mhregethu ydyw yr un presenol.
" Mai 9.—Tair o longau newyddion yn cael eu gollwng i'r môr

yn Ysgold% ond pa fodd yr hwyliant ?

" Mai 23-30.—Troi yn yr un cylch, eto llusgo yn mlaen yn ddigon

digrefydd. Calon lygredig yn cymeryd mantais ar bobpeth i ewynu
allan ei thòm a'i llaid. Mae cael llonydd i geulo ar ein sorod yn beth

peryglus.

" Gorphenaf 12.—Anianol. Ceisio gwarchod rhag i'r diafol roddi

y galon ddrygionus ar dân.
" Awst 25.—Syrthio i'r llaid. Rhoddi caniatad i genad Satan

gernodio. Os caiff Satan gernodio, hen gernodiwr brwnt ydyw.
" Tachwedd 17.—Ysgold : seiat. Ceisio gwneyd tân â mawn

gwlybion.

" 1870.

" Ebrill 18.—Gartref yn gwarchod, ac yn ymladd â Satan
; y

cena' digywilydd

!

" Mehefin 13—Cyfarfod Misol llipa. Pa beth ddaw o'r cynulliad

hwn ? Mae yn òd y bydd cymaint o waith trwsio ar yspryd dyn
wedi dyfod o ambell Gyfarfod Misol a phe buasid wedi bod mewn
ffair.

" 1871.

" Chwefror 23—Bryn'refail. Seiat bach gwla. Melancholi

dduwiol

!

" Mawrth 26 hyd y diwedd.—Wythnos gythryblus i'm teimlad fu

hon. Dan gerydd yr Hollalluog, a cherydd yn y dyn oddimewn,
oherwydd bywyd digrefydd. Yr oedd geiriau bygythiol yr hen
Feibl yn chwyrnu o gwmpas fy mhen, y gydwybod yn cynhyrfu,

cenad Satan yn cernodio. Ond a fydd hyn oll yu foddion i'm

sancteiddio ? Os felly, da.

" Mai 3.—Rhoddi lle i ddiafol. Yr hen walch ! !

" 1872.

" Chwefror 23.—Ail Wiieyd pregethau. Job digon úi-broffìt, ond

beth arall a wna hen bregethwr ?
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" Ebrill 28.—Dinbych. Llawer gwell na'r disgwyliad. Y diafol

neu rywbeth yn ceisio gwneyd ffwl ohonof, trwy fy mherswadio fy

mod yn bregethwr !

" Gorphenaf 7-14.—Cyfarfod Misol Bethania, Beddgelert. Bu'm
yno yn enw o Lywydd am y chwe' mis dyfodol. Llywydd wir !

heb erioed ddysgu llywio fy hun ! Xid oes genyf flas ar y gorchwyl
hwn, bid a fo.

" Rhagfyr 26.—Y tair seiat ar yr un noson, a minau, a'm helpo,

yn methu a bod yn un iawn, chwaithach bod yn dri.

1873.

" Mehefin 14.—Wedi blinio yn ceisio rhoddi min ar y crynian at

yfory . Poor fellow ! !

" Medi 22.—Blaenau Ffestiniog. Dyfod adref, ond mor ddi-

grefydd ag y mynai y diafol i mi fod.

" 1874.

" Ionawr 11-18.—Mae i bregethu ei gerdded, ei dithio a'i

gatlopio. Ceir y cyntaf yn y dechreu, yr ail yn y canol, a'r olaf yn

y diwedd. Y gamp wrthbregethu ydyw gadael i'r naill a'r llall eu

Ue priodol. Xis gellir hyny heb hunan-feddiant. Y mae dyn o

dyniher boethlyd am brysuro o'r naill i'r llall, a bydd y gàttcpio

felly lawer rhy debyg i geffyl dall, yn gyru yn ynfyd.
" Rhagfyr 7.—Cyfarfod Misol Rhostn-fan. holl Gyfarfodydd

Misol y flwydd^Ti, hwn oedd y m-v\waf Uiprynaidd, yr hin yn
wlybyrog ac yn oer iawn. Pawb yn rhynu a'r lle yn amlwg, ac

yn ben ar y cwbl yr oedd ' angau yn y crochan.'

" 1875.

" Awst 15.—Rhaid troi ' Caleb ' i'r borfa am djTnhor eto.

" 1876.

" Cliwefror 6-13.—Wedi blino ar bobpeth. Eisieu gorphwys.

Ond daw'r bedd ar fyrder. Ond beth am y nefoedd ? am hyder

clir!

" Chwefror 22.—Disgw^dfa : seiat. Dim un sw^'ddog ond

a minau am dani. Ond y mae genym ein dau gryn feddwl ohonom
ein hunain. Da hjTiy. Nid yw yn ymddangos fod neb arall yn
meddwl nemawr ohonom.

" Chwefror 25.—PjTntheg o ymweliadau. Os oes crefydd mewn
cerdded tai, tybed na bu heddyw yn dra chr ifyddol ?
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"Mehefm 22.—Bu yma yn rhwydo, a daliodd bob rhyw
beth.

" Gorphenaf 13.—Pwnio pregeth ar ' Msb y dyn, pan ddêl,' &c.

Cynyg yn deg deirgwaith a methu, a methu rhoddi i fyny yr

ymdrech hefyd.
" Medi 1.—Cyfarfod yniadawol . Lol-mi-lol. Bachgen

da hefyd.
" Rhagfyr—Un Sabboth dywed :

' Yr Eunuch yn nacâu gweithio,'

a Sabboth arall, ' Yr Eunuch yn nacâu dyfod.'

" 1877.

"Rhagfyr 12.—Yr wyf heddyw wedi cyrhaedd naw a thri ugain

mlwydd oed, ac wedi myned yn hen r. Y mae natur yn pallu,

ac eto yn iach. Y mae y cymylau yn dychwelyd ar ol y gwlaw.
Dini llawer o ddiddanwch i'w ddisgwyl niwy ond a ddaw o'r

nefoedd ! Ac : na byddai yr awyr yn clirio oddiyno !

!

"
' Gwasgara'r tew gymylau

Oddiyma i d fy Miad
;

Dadguddia i mi beunydd
Yr iachawdwriaeth rad, &c.

" 1873.

" Chwefror 10-17.—Ceisio rhoddi yr ymweliad â theuluoedd yr

eglwys niewn ymarferiad. Md mor lwyddiannus y mae hyd jiiia.

Yr amcan ydyw cael ymgòm grefyddol â'r aelodau eglwysig yn eu
tai. Yr wyf yn benderfynol o'i weithio allan trwy gymhorth.
Cadwaf yn glir â phob chwedleua, ac amcanaf ei wneyd gyda phob
purdeb.

" Ebrill 1-6.—Yr iechyd o'r diwedd yn dechreu gwaethygu.
Bu'm yn odiaethol o iach ac o gryf trwy fy oes, ond yr wythnosau
hyn y mae rhyw hanniad bychan ar yr iechyd. Y mae yr effaith

yn fwy poenus yn y pwlpud nac unman. A ydyw angeu gyda'i

bùuiar main yn peidio tynu rhyw bin bychan o'r adeilad er cael

mantais i dynu darn mwy ? Hen chwalwr rhyfedd ydyw efe !

" Tachwedd 3.—Beddgelert. Caiff y lle hwn fod yn fedd i'r

ddwj^ bregeth oedd genyí yma heddpv. Maent wedi gorphen eu
gwaith.

" Tachwedd 3-10—Dim yn werth ei goflo yr wj'thnos hon, ond
yr ymdrech gyda mi fy huu. Ceisio gwneyd pobpeth, a methu
g^-neyd dim, dim yn iawn fel y dymunwn. Y methiaut mwyaf
poenus ydyw methn byw yn grefyddol yn y dyn oddimewn.
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" 1870.

" Chwefror 20.—Cyfarfod Misol Bontnewydd. Digonedd o wenith

tramor. Dini gofyn am hen fd y wlad.

" 1880.

" Ebrill 1.—Os bydd i bryder gynyrchu ruwy o weddio, fel dâl y
costau.

" Hydref 3-10.—Ymdeimlo â m gwaeledd, a gwneyd dim. Llefain

am oleuni. Cynefin hollol â'r ochr dywyll, fy ochr fy himan. Nid

oes yma ond tywyllwch. Crist yw fy ngoleuni. Ond y mae y
cymylau duon sydd yn codi o'm calon ddrygionus yn cuddio y
goleuni hwn o'm golwg. Llewyrcha, llewyrcha !

"Rhagfyr 13.—Dyfod adref o'r Waenfawr yn Uesg a blin.

Hiraethu am gael pobpeth yn gliriach rhyngwyf â'm Gwaredwr.
Teimlo awydd cadw nosyl, ond ofn y cyfrif ! Mae rhoddi i fyny

y cyfrif yn llawen allan o gwestiwn i mi."

Yn y Dyddiaduron hyn, nid oes odid wythnos heb ryw grybwyll-

iad am ei bregethau, a'r drafferth barhaus gyda'u gwneyd a'u hail-

wneyd. Y mae yr amrywiaeth geiriau a ddefnyddia wrth són am
y drafferth hon yn ddoniol a gogleisiol yn y gwahanol gysylltiadau

yr arferir hwy ganddo. Ceir y dydd-lyfrau dan sylw yn ddryfrith

grybwylliadau cyffelyb i'r rhai canlynol :—" Trwsio yr ' Enwaed-
iad,' ail-bobi ' Bara beunyddiol,' patchio yr ' Eunuch,' ail-fwrw
4 Xathanael,' oì\-drimio ' Ceisio yn gyntaf,' ai\-foldio ' Timotheus,'

ail-daclu ' Caleb,' ail-gaboli 'Llefain,' aW-icamjno 'Trugaredd,' &c
Yn y crybwylliadau hyn yr ydym yn ei weled yn nrych ei

feddwl ei hunan bob dydd yn ei ddydd. Nid oedd ynddynt ond

yn rhoddi ffurf allanol mewn mynegiant i'r hyn oedd ef ei hunan
mewn gwirionedd. Fel y mae y darlun anrhegol a adawodd ar ei

01 yn cadw mewn coffadwriaeth ffurf a delwedd allanol ei berson,

felly y mae cynwys y dydd-lyfrau hyn yn parhau mewn cadwraeth

i'r oesau dyfodol y meddwl a'r yspryd a roddes y fath fri ac urddas

ar y person. Ynddynt cawn efe ei him yn egluro ei himan, a hyny
mewn dull anymwybyddol, gan nad oedd ganddo un amcan
ynddynt ond gosod i lawr symudiadau ei feddwl a gwahanol

agweddau ei deimlad er mantais iddo yn nghreigliad blynyddoedd i

gyrhaedd adnabyddiaeth fwy trwyadl ohono ei hunan. Cyrhaedd-

asant yr amcan hwn yn ngln âg ef yn bersonol, ac yn awr yn

y ffurf hon gwasanaethant i egluro i'r darllenydd mi neu ychwaneg
o'r nodweddau oeddynt yn ei hynodi ef, ac yn ei wneyd yn gymer-
iad mor arbenigol ar ei ben ei hun. Fe argraffa ei hunaniaeth mor
annileadwy trwj-ddjTit fel nas gellir ei gamgymeryd am neb arall.

Efe ei hun ydoedd mewn gwirionedd.
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PEisnsroD ix.

E I L Y T II Y BAU.
T ddawn o ysyrifenu Llythyr—Prawf o wir athrylìth—Symledd a

naturioldèb -lìhayoriaeth Mr. Ellis fel ysyrifenydd Uythyrau—
Detholiad a dyfyniadau o'i lythyrau at ei blant a'i berthynasau.

Y rnae y ddawn i ysgrifenu llythyr da yn gystal prawf a dim o

athrylith wir, ac o athrylith o radd uchel. Yn y llythyr, fe

ddisgwylir i'r ysgrifenydd fedru gwneyd ei hun yn bresenol o ran

meddwl a theimlad tra y mae yn absenol o ran ei berson allanol.

Efe ei hun yn y ineddwl a'r yspryd wedi ei argraffu ar y llèn

bapyr ydyw y llythyri fod, a'i neges ydyw eyflawni yr un gwasan-

aeth dros ei ysgrifenydd ag a wnaethai ef yn bersonol pe buasai

bresenol. Yn ol y darnodiad lrwn o amcan a gwasanaeth llythyr-

ysgrifaeth, nid oes modd bod yn rhy syml a naturiol yn ei gyfan-

soddiad.

Bydd i ddarlleniad pwyllog ac ystyriol o'r hunan-fywgraffiad

blaenorol ddwyn yr elfenau hyn o symledd a naturioldeb i'r fath

amlygrwydd yn Mr. Ellis, fel ag i grëu disgwyliad ynom am
lythyrau di-ail fel ffrwyth ei ysgrifell. Yn hyn nid oes un perygl

i neb gael ei siomi. Y mae rhai ohonynt yn gynllun-lythyrau

mewn gwirionedd, ac yn sicr o enill iddynt eu hunain safle

anrhydeddus yn mysg ceinion llenyddiaeth Gymreig o'r dosbarth

yma.

Yn y bennod hon rhaid boddloni ar ddyfyniadau o amrywiol

lytliyrau ac ar ddetholiad o ychydig yn gyflawn fel engreifftiau

o'r arddull syml a naturiol oedd mor nodweddiadol ohono yn eu

cyfansoddiad.

Pan yr oedd un o'i ferched yn cadw siop yn Llanberis, ysgrifena

ati un " nawn Sadwni " fel y canlyn :

—

" Gair oddiwrth dy hen dad. Byddaf yn meddwl llawer am
danat yn dy helynt newydd. Croes hollol fel y gwyddost i'm

teimlad oedd dy osod, yn yr oedran tyner hwn, ac o gyfansoddiad

tynerach na hyny, dan bwys gofalon a phryder masnacli. Y mae

y meddwl dy fod dy hunan yn y fan yna heb neb i ddywedyd dy
gyn wrtho nac i ymgynghori âg ef yn ofid i mi. Y cynghor sydd

genyf i'w roddi i ti ydyw, Paid a theimlo gormod oddiwrth yr

helynt yna. Gwyddoet nad ydwyf lì yn siarapl ymarferol i ti o

beth felly ychwaith. Teimlo gormod pddiwrth bobpetli yw fy

ngwendid ar hyd fy oes, gormod <> bryder, gwneyd baich raawr

anferth, a hèl pobpeth i'r rhaff, a llawer o bethau hollol ddychyin-
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ygol hefyd, a lladd fy huu yri cario y haich, yn lle gadael iddo
1 Bwrw dy faich ar yr Arglwydd, ac efe a'th gynal di.' ' Treigla dy
ffordd ar yr Arglwydd, ac yrnddiried ynddo ; ac efe a'i dg i

ben.' ' Treigla dy weithredoedd ar yr Arglwydd, a'th fedd-

yliau a safant.' Mor ragorol y mae yr Hen Lyfr yn ein dysgu!

Paid dithau a beichio gormod ar dy feddwl. Gwna dy ddyledswydd,

a gâd y canlyniad i'th Dad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Tra yn y
siop, bydd yn feddylgar, ond ar ol troi cefn, paid a meddwl dim
am dani. Os na bydd genyt bob peth y bydd galw am dano, paid

a phoeni, ond gwertha y peth fydd genyt, os gelli. Os daw
trtífeiUwr i wneyd gwyneb am arian, gwna dithau wyneb o brês

i'w gyfarfod. Paid a phoeni gormod os na bydd digon i'w gyfarfod

ar y pryd. Os cyfarfyddi â gair bynafog gan neb, gàd iddo basio

heb feddwl dim mwy ohono. Os gwnei gamgymeriad, paid a

meddwl gormod ohono, heblaw meddwl a phenderfynu gochel

peth felly drachefn. Ar ol cau y siop, cau bob meddwl yn ei

chylch, yn yr un modd, nes y delych yno drachefn. Tafi feddyliau

poenus ymaith oddiwrthyt i'r llyn,* a chau bob meddyliau bydol

allan o dy ystafell wely.
" Dyma i ti res o gynghorion rhyfedd. Rhyw ofn sydd arnaf

rhag i ti yn dy unigedd nychu dy hun â gormod o ofalon a phryder

meddwl. Byddai hen lencyn a adwaenwn unwaith yn arfer a

dyweyd fod ' dau fynud a haner o amser yn llawn ddigon i boeni

oherwydd dim bydol.' Ond hen lanc oedd ef, deall. Arfera dy

hun i feddyliau ysgafn, tyner a siriol. Wrth feddwl ysgafn, ti a

wyddost y golygaf meddwl dibn, difaich. Mae crefydd y Beibl

yn caniatau hyny. Xid oes dim crefydd mewn pryder, poen

meddwl a phruddglwyf . Mae rhyw fath o ddynion yn dueddol i

fyned o'r naill eithafioii i'r llall. Tra mai diofalwch ydyw yr eithaf

y mae rhai dynion yn fwyaf agored iddo, dy berygl dithau ydyw
yr eithaf arall o fod yn rhy bryderus. Mae rhywbeth felly wedi

bod yn dy deulu. Un felly oedd dy daid o du dy dad, Ellis Evan,

y Garnedd. Pan yn Uanc, nid oedd yn yr holl blwyf ddim un mwy
diofal, ond pan briododd, ac y daeth i ddechreu adeiladu tf,

aeth yn ofal a phryder bob mymryn. Paid a meddwl gormod o

ddim daearol. Gelli fod yn ofalus, yn brydlon, yn drefnus, yn

fanwl ac yn dy le yn mhobpeth heb lwytho dy feddwl â phoen.

Chwertha, cana, chwibana feddyliau poenus ymaith. Dyma i ti

lythyr blêr ddigon, gwaith deng munyd. Gwella ei wallau.

"Robert Ellis."

Yr oedd y fagwraeth grefyddol a gafodd y plant yn gyfryw tra

* Llyn Llanberis.
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y teimlent ryw fatli o yswìldod a Iledneìsrwydd i adrodd eu
" helynt ysprydol " i'w tad mewu ymddiddan, yr oeddynt bob

amser yn ddigon hf arno i ysgrifenu iddo eu hanes crefyddol ac i

geisio ei gynghor a'i gyfarwyddyd. Rhoddai yntau hyny iddynt

meWD llythyr yn ddiymdroi. Y mae y llythyrau hyn yn drysorau

o'r fath werthfawrocaf gan y teulu, nid yn unig ar gyfrif y
cynghorion eu hunain, y rhai ydynt anmhrisiadwy ynddynt eu

huuain ac i bawb yn eu gwahanol amgylchiadau, ond am eu bod

hwy wedieuprofi yr adeghono mor gyfaddasa phriodol i'r agwedd
meddwl ac yspryd neillduol yr oeddynt ynddi ar y pryd. >~is

galhvn roddi ond dau o'r cyfryw lythyrau allau o luaws fel

engreifftiau, ac ychydig ddyfyniadau o rai eraill :

—

" Anwyl Ferch,

"Derbyniais dy lythyr, a da genyf gael gair o dy helynt

ysprydol. Yr wyf yn deall dy fod inewn gradd o bryder ac ofn,

fod dy agwedd ysprydol yn lled dywyll i dy feddwl. Da genyf dy

fod wedi agor dy deimladau i dy hen dad, a chyda'r pleser inwyaf

yr ydwyf yn ceisio dy gyfarwyddo. Mae yn ymddangos fod yr

amgylchiad sydd yn dy aros yn taflu ei gysgodion tywyll dros dy
deimladau, fel y mae yn naturiol i bob un yn dy sefyllfa. Ylae

pob gwraig ystyriol yn teimlo ac yn ofni yn gyffelyb mewn cyffelyb

amgylchiadau. Felly y byddai dy fam bob tro, ac felly y gwelais

bob un arall, oddieithr rhai hollol anystyriol. Ond nid ydyw
teimladau pryderus o'r fath i'w cymeryd yn ysgafn. Cofia, pa fodd

bynag, fod nerth i'w gael. Mae dy achos crefyddol yn dywyll i dy
feddwl, ac yr wyt yn bryderus am hyny. Ofni yr ydwyt nad
ydyw dy grefydd yn gywir, a bod y peth mawr hwnw yn ddiffygiol

genyt. Ni fynwn er dim dy wneyd yn ddiofn a diofal gyda pheth

gymaint pwya Ac o'r ochr arall, nid ydwyt mewn un modd i

fod yn anobeithiol, nac ychwaith yn ddigalon a phruddaidd/ Yr \

wyt yn cwyno dy fod yn methu darllen dy Feibl, yn methu
gweddio, yn methu credu ac yn methu pobpeth. Ac y mae hyny
yn ofid i ti. Wel, mae gwir grefydd yn hyn i gyd. Dyma helynt

pob gwir gredadyn, cemo, methu a gofidio. Ceisio, ac er ceisio,

methu, ac oherwydd methu, gofidio. Ac felly y mae o hyd, o hyd
fel anthem gròn. Dywedaf eto, dyma helynt pob credadyn.

" Yr wyt yn ofni dy fod yn methu darllen y Beibl fel y dylet.

Dos at yr líen Lyfr er hyny. Yr wyt yn methu gweddio. Dos

i'th y.-tafell er hyny, cau dy ddrws, a gwedd'ia fel y medri ar dy
Dad yr hwn gydd yn y dirgel. Er teimlo dy hun yn galed, yn oer

a dideimlad, dos at dy Dad Nefol o hyd, o hyd. Gelli hyderu fod

dy dad naturiol yn cymeryd interest yn dy helynt ysprydol. Pa
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faint mwy dy Dad yr hwii sydd yn y nefoedd ? Neaa ato Ef , agor

dy holl helynt ysprydol a thynihorol o'i flaen Ef . Cyfaddef ger ei

fron dy holl ddiffygion. Syrthia wrth draed ei drugaredd yn
bechadur heb ddim ond ' bratiau budron,' a hyny yn enw yr Hwii

a fu farw trosom. ' Yr Hwii nid arbedodd ei briod Fab, ond a'i

traddododd Ef trosom ni oll ; pa wedd gydag ef hefyd na ddyry

efe i ni bobpeth ?
' Dyma i ti air anwyl

!

" Yr wyt yn dymuno credu yn Nghrist, ac yn methu credu. TTel,

y mae credu mewii dymuno credu, mae credu mewn ceisio credu,

ac y mae credu mewn methu credu. Deall dithau hyn. Nid oes

neb ond credadyn yn trafferthu dim ar ei feddwl yn nghylch credu.

Pa beth ydyw y credu hwnw sydd yn cadw yr enaid ? Pechadur

tlawd yn teimlo nad oes ganddo ddim iV ddangos gerbron Duw fel

teilyngdod, dyled fawr a dim i'w thalu, a 'i lygaid yn sefydlu ar

aberth Crist, ' yr Hwn a osododd Duw yn iawn,' fel ei unig obaith

am fod yn gynieradwy gyda Duw. Dyna gredu. 'Ac y'ni cair

ynddo ef, heb fy nghyfiawnder fy hun, yr hwn sydd o"r gyfraith,

ond yr hwn sydd trwy ffydd Crist.' Dyna gredu. ' A'r publican,

gan sefyll o hirbell, ni fynai gymaint a chodi ei olygon tua'r nef ;

eithr efe a gurodd ei ddwyfron, gan ddywedyd, Dduw, bydd

drugarog wrthyf bechadur.' Dyna gredu. Meddai rhyw druanes,
1 Pe cawn ond cyffwrdd âg ymyl ei wisg Ef, iach a fyddaf .'

Dyna gredu. ' Os ewyllysi, ti a elli fy iachau.' Dyna gredu. Gan
hyny nis gallaf dy gynghori yn well nag i ti arfer dy hun i nesâu

at orsedd-fainc y gras. Dyma y fan. Awn yn hyderus i'r fan

yna. Awn heb ddim i dalu, awn yn ei enw Ef, awn fel y caffom

drugaredd, awn fel y caffoin ras yn gymhorth cyfamserol, ac awn
gan gredu fod yr Arglwydd da yn hofiî ein gweled, ac yn barod i'n

derbyn. Ac os na bydd ein gweddîau yn cael eu hateb ar ben y
gair, gadawn iddo Ef ei amser ei hun i hyny. Ymarfer, atolwg,

âg ef ; o hyn y daw i ti ddaioni. Os ydyw yn dywyll, fe ddaw
yn oleuach. Yr ' hwn a ddêl ataf fi,' medd y Gwaredwr grasol, 'nis

bwriaf ef allan ddim,' ac yn ol y Saesoneg, ' nis bwriaf ef allan

mewn modd yn y byd; Xa ddigalona, ac na lwfrhâ. Ymnertha

yn yr Arglwydd. Dyro dy holl achos yn ei law Ef, gan ymostwng
i'w ewyllys, ac ymddiried ynddo.

"Dy dad, Eobert Ellis."

Ni a ddyfynwn eto o lythyr a ysgrifenodd yn mhen pum'

mlynedd drachefn at yr un ferch. Yn hwn dywed :
" Y mae yn

llawenydd i'm calon ddeall dy fod yn parhau mewn mesur o

drafferth gyda dy achos ysprydol dy ìmn. Y mae dy fod mewn
trafferth a thrallod gyda'r peth penaf oll yn arwydd er daioni.

Damnedigaeth yr oes hon ydyw difaterwch gyda'r pethau pwysicaf

.
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Os nad ydyw yn ddydd goleu arnat, nid ydyw ychwaith yn nos

dywyll. Mae yn anilwg dy fod yn dymuno, yn ceisio ac yn sychedu

ani ryw ansawdd grefyddol ar dy enaid, ac er pobpeth yn niethu ei

gael, yn methu ei gael yn agos i'th foddlonrwydd dy hun. Yr wyt
yn arfer a gweddîo, da iawn ; ond yn teimlo dy enaid yn oer a

ffuríiol, a'th feddyliau yn wibiog yn yr ymarferiad â'r dyled-

swyddau. Yr wyt yn arfer darllen gair Duw i ti dy hun. Gwn
fyd na byddai pob gwraig ieuanc yn gwneyd yn gyffelyb, ond er

gwneyd, yr wyt yn methu cael y blâs a ddymunet brofi drwy hyny.

Gwelaf hefyd dy fod yn bryderus am wneyd dy ran fel mam. Da
iawn eto. / Gresyn na byddai pob mam yn teimlo yr un peth. Mae
yn wir dda genyf ddarfod i ti agor dy deimladau crefyddol mor
rydd. "Wel, i gyfarfod â thywydd dy feddwl y mae genyf i'w

ddywedyd wrthyt, na fydded i'r pryder hwn golli o'th deimladau.

Mae ofn i fod mewn crefydd. ' Ofnwn gan hyny.' Mae gair Duw
yn mhob man yn edrych yn ffafriol ar yr ansawdd yma ar deim-

ladau dyn.

* ******
" Os ydwyf yn dy ddeall yn iawn, y mae yr Arglwydd Iesu yn

ún i'w ddymuno genyt. * * * Cadw dy feddwl o hyd
at y nôd yma o gredu yn yr Arglwydd Iesu. Er petruso ac ofni,

cadw at y pwynt. Ond paid a dyrysu gormod gyda dy gredu dy
hun, h.y., na fydded i'r cwestiwn o gredu gymylu dy feddwl, na

pheri i ti deimlo dy fod yn bell oddiwrth dy Waredwr. Mae tuedd

mewn credinwyr y blynyddoedd hyn i wneyd eu credu yn gagendor

poenus rhyngddynt â'u Ceidwad. Y gamp, pe camp hefyd, ydyw
edrych pa beth ydyw Crist i bechadur andwyol, a phwyso arno yn
llwyr a hollol.*******

" Byddi yn ofni, mi feddyliwn, rhag mai colli fydd y diwedd.

Xa, na, nid yn y cyfeiriad yna y mae colli. Mae hyny mewn
cyfeiriad hollol wahanol. Cadw sydd yn y cyfeiriad y mae yn
ymddangos dy fod di arno. * * * * Paid a disgwyl

am ddim ond cynydd yraddol. Nid ar ' hwb, cam a naid ' y mae
cyrhaedd y gamp, ond yn ddygn, yn ymroddgar, yn ddi-roi-i-fyny,

eto yn benderfynol. * * * * *

" Y mae yn wir dda genyf ddeall dy fod yn athrawes yn yr

Ysgol Sabbothol. Da iawn. Nid yn unig y mae arnom eieiea

crefydd i'n cadw, ond hefyd i iceithio dros Iesu Grist ar y ddaear.

Amcana yn dég at lenwi pob lle y mae Rhagluniaeth wedi dy osod

ynddo fel Cristion. Mae 'peth daioni' yn gymeradwy ganddo
Ef."
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Yspaid o amser wedi hyn, y mae yn ysgrifeuu y llythyr canlynol

at ei ferch arall :

—

"Anwyl Ferch,

/ " Derbyniais dy bt llythyr y boreu hwn. Da oedd genyf gael

mymryu o'th deimlad crefyddol. Xid oes neb yn cael eu hesgeuluso

yn yr eglwys yn hyn o beth yn fwy na gwragedd pregethwyr a

blaenoriaid, oddieithr iddynt fel dy hen fam fentro dyweyd eu

helynt heb i neb eu cymhell.*******
" Peth digon naturiol os bydd natur wedi ei churo i weudid

ydyw, fod y meddwl hefyd yn agored i guriadau unrhyw a phob
gelyn a ddymuna guro arno. Mae y gelyn hwnw bob amser wrth

law ac yn gwylio ei adeg, a gyr yn dda pa fodd i guro y gwan i

lawr, os goddefìriddo. Ac y mae y Gwaredwr grasol rywfodd yn

goddef i'r ci hwn gyfarth ei blant a'i auwyliaid er eu hèl yn nês ato

ei him. Cofia hyn, y mae pobpeth, pa nior chwerw achroes bynag,

yn ateb dyben da i'r saint os byddant yn foddiou i'w dwyn yn

nês-nês at eu Duw. Yn wir, dyma yr allwedd i agoryd a myned i

mewu i ddeall dirgelwch yr amcanion sydd i oruchwyliaethau

chwerwou Duw tuagat ei blant, eu dicyn yn nês atu ei hun, a'u

cymhwyso i fyw byth mewn mwynhad llawn ohouo. Esboniad yr

Apostol yn y darn penuod hynod yn y llythyr at yr Hebreaid ar

amcan ceryddol tadol Duw ydyw, ' Eithr hwn er lleshad i mi, fel y
byddem gyfranogion o'i sancteiddrwydd Ef.' Nis gall fod amcan
uwch ua hwn yn bosibl, bod yn gyfranogion o sancteiddrwydd yr

Anfeidrol. Nid rhyfedd fod yr un Apostol yn dyweyd mewn lle

arall, ' Ein byr ysgafn gystudd ni sydd yn odidog ragorol yn

gweithredu tragywyddol bwys gogoniant i ni.' Rhaid felly ei

fod yn odidog ragorol. A pha beth ar y ddaear a all fod mor
odidog ?

/r " Yr wyt yn cwyno yn dy lythyr dy fod yn cael dy guro i

ddigalondid, yn gymaint felly nes wylo, a neb ar y pryd wrth law

i dy gysuro. Yr oeddit yn cwyno nad oedd dy yua gyda

thi, ond y mae ' dy Iesu ' wrth law bob amser. Y mae efe ' yn byw
bob amser i eiriol drostynt hwy." Ond dros bwy ? Dros ' y rhai

trwyddo ef sydd yn dyfod at Dduw.' Gwna yn fawr, fawr o

orseddfainc y gras. Cawn fyned yno yn hyderus, heb haeddu dirn.

Trefn Duw i gyfarfod â'r tlawd a'r anghenus ydyw. Dyrchafa

lef ato o'r fan Ùe byddi ac fel y byddi. Mae i ti ryddidl lawn

i draethu dy holl helynt o flaen Duw yn ei enw Ef, a hyny, nid yn

y cymeriad o Gristion, ond yn y cymeriad o bechadur tlawd,

annheilwng ac heb ddim ond bratiau budrou. Yn lle edrych o hyd
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beth wyt ti a dy grefydd i Grist, edryeh hefyd pa beth ydyw Crist

yn holl olud ei ras i druan tlawd heh ddim. üddiyma y daw
goleuni, a ' Christ a oleua i ti.'

" Dywedi fod rhywbeth yn dyweyd wrthyt nad oes genyt ddim
ond rhagrith. Y mae yn bur hawcld i ti ddeall o ba le y daeth y
sibrwd yna i dy feddwl. O'r drwg, 'does dim os. Xid yw
rhagrith y rhagrithiwr erioed wedi blino dim arno. Cywirdeb yn
unig sydd yn ofni rhagrith. Tafl y cyhuddiad yna yn ol at ben y
eyhuddwr fel y taflodd Luther yr inhstand at ei ben, a dywed yn
groew yn ei wyneb, ' Celwyää Satan.' Yr wyt, mi welaf, yn

pryderu rhag nad ydyw dy grefydd o'r iawn ryw. Argoel dda o

gywirdeb ìnewn crefydd ydyw fod dyn yn ddifrifol gyda niater ei

enaid, yn ofni, yn pryderu, ac eto yn llefain ar y Duw byw. Tro

dithau at Waredwr holl-ddigonol yn ngeiriau yr hen benill—

" ' Dyma fi, Iesu, fel yr wyf

,

A chuddia fi yn dy farwol glwyf,' &c.

"Yr wyt yn addunedu gweddio mwy. Da iawn. Dechreu ar

unwaith. Djrwedodd hen chwaer wrthyf amser yn ol ei bod wedi
gwneyd cyfamod â hi ei hun i daro at Dduw mewn gweddi fèr bob
tro y clywai y clocìc yn taro : nid myned i'w hystafell bob tro, ond
taro i weddio mewn saeth-weddipabeth bynag arall fyddaiganddi

mewn llaw ar y pryd.
" Wel, anwyl eneth, da genyf dy fod yn graddol wellhau. Bydd

dda dy amynedd, a bydd ofalus am dy iechyd. G\n wrth ddarllen,

ond paid a darllen gormod. Dyro dy hun o hyd i Grist fel dy
Waredwr, a phaid a meddwl mor isel ohono ag y gwna Efe dreiffìo

âg achos truan trallodus a geisio roddi ei achos iddo. Os byddwn
ni o ddifrif, bydd yntau yn sicr o fod o ddifrif. Pob serch atat.

" Dy hen dad, Robert Ellis.

"O.Y. Yr wyt yn gofyn i mi weddio drosot. Byddaf yn arfer

gwneyd coffa am fy holl blant mewn gweddi gerbron Duw bob
amser, a hyny hefyd wrth eu henwau.—R. Ellis."

Pa fodd bynag, yn ei lythyrau at ei fab ieuangaf, y diweddar
Humphrey B. Ellis. yn ystod ei arosiad yn y Drefnewydd, ac yn ei

grwydriadau 61 a blaen am adferiad iechyd ac estyniad einioes, y
cawn ef yn ei ddull rhydd, agored, yn tywallt ei holl galon, ac yn
dadguddio ei holl gyfrinacb. Y mae y Uythyrau hyn yn llawer

mwy tebyg i eiddo cyfeillion mynwesol at eu gilydd nag o dad a

mab, gan mor ymglymedig ydyw y naill yn y llall. Yn nghanol

yr amlygiadan uchaf o agosrwydd cyfaill, y mae serch a gofal y
tad caredig yn dyfod i'r golwg mewn gwyliadwriaeth drosto a
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chynghorion rhagorol iddo. Dyma fel yr ysgrifena ato yn fuan

wedi ei fynediad i siop yn Drefnewydd :

—

" Anwyl Humphrey,

/ " Derbyniasom dy lythyrau, y diweddaf y boreu hwn, a mawr
oedd llawenydd dy fam a minau o'u darllen. Yr ydym yn lloni yn

dy lwyddiant cychwynol hwn. Gobeithio y pery yn hir. Yr oedd

dy law-ysgrif yn boenus o anhawdd ei deall. Ymdrecha i ysgrifenu

Uaw grìm fel dy dad. Yr oeddym yn casglu oddiwrth dy lythyr

dy fod yn teimlo yn lled hapus ar y cyfan. Gwelwn y bydd raid i

' ti ddysgu rhyw fath o Saesoneg er dy waethaf. Da genym dy fod

yn hoffi dy feistr a'th feistres. ' Wythnos gwâs newydd' ydyw
arnat cofia, ond gobeithio mai fel hyn y parhâ o hyd. Da iawn

oedd genym ddeall hefyd dy fod yn ymroddi i arferion crefyddol

trwy fod yn gyson, mor gyson ag y gelli, yn y cyfarfodydd

crefyddol. Dyma un ffordd i fod yn gymeradwy gyda Duw a

dynion—cysondeb

.

"Mae dy fam yn enwedig yn teimlo yn hiraethus ar dy ol, ond

y mae hiraeth yn beth anadnabyddus i mi ; eto y mae pryder yn

gydymaith pur ffyddlawn i minau. Byddaf finau yn pryderu

llawer yn dy gylch di a'r plant eraill. Carem gael genyt eto

ychwaneg o hanes y teulu, y capel, &c.

„• " Bydd ofalus am dy iechyd, bydd ofalus o dy gymeriad, bydd

ddarbodus gyda dy arian, paid gwario yr un geiniog yn ofer, paid

benthyca, dysga gadw. V\\ o'th ddiffygion pwysig di ydyw peidio

edrych yn llygad y geiniog. Gofala di am y geiniog, a gofala y
bunt am dani ei hunan. Bydd ofalus hefyd o dy grefydd. Gwylia

niewn lle dyeithr pwy a pha fath fydd dy gyfeillion. Gwna dy

oreu i ddeall ffordd dy feistr a'th feistres. ac rw boddio yn mhob
peth. Bydd yn onest i"r eithaf, a gwna i dy feistr deimlo dy fod

yn wâs o ymddiried. Bydd siriol gyda phawb, ac felly ti a enilli

serch pawb.
\
Paid er dim a throseddu rheolau y teulu trwy aros

allan yn hwyr. Gochel ymdroi. Peth atgas i feistr ydyw cael

hyny yn ei weinidog. Mae ymdroi braidd yn fagl i tithau. Hyd
y mae ynot, ymgais am wellhau dy gôf. Cofia o hyd mai còf drwg
sydd genyt. Yna ti a ymwellhäi. Y mae yn hawdd dy gynghori.

Wel, gwna dy oreu. * * * *

" Yr ydym oll yn cofio atat,

" Dy dad a dy fam, Eobert a Jane Ellis."

Mewn llythyr arall ysgrifena :

—

" Diolch i Dduw am dy fod yn cael gafael mor gref mewn pethau

crefyddol. Dyma y pethau ! Ypethau a berthynant i'n heddwch

—
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y pethau a râd roddwyd i ni gan Dduw y pethau sydd uchod—

y

pethau ni welir a'r pethau sydd dragywyddol. Yn y pethau hyn y
mae para. Ni raid bod yn llac gyda'r pethau tymhorol, er bod

mewii gafael ií't pethau sydd uchod. Mae gan dy dad bregeth ar y
pethau. Eu hadnabod, eu meddu, a'u prorì yw y cwbl i ddyn.

* * * *
"

* *

" Bydd wych. Cadw dy feddwl yn siriol. Dianc rhag y prudd-

glwyf i gysgod addewidion Duw, ac at dy waith. Cyflawna dy

ddyledswyddau bydol dan ganu, a dy rwymedigaethau crefyddol â

chalon lawen. Xid rhaidi'r hwn sydd yn ymddiried yn yr Arglwydd

ofni pe symudai y ddaear. Bydd well-well.

"ROBERT ELLIS."

Adeg arall ysgrifena ato :

—

" Pobpeth yn dda. Derbyniasom dy lytliyr. Yr wyt yn weddol

iach ni welwn, ac eto yn syrthio allan â rhyw bethau. Mae y
gair boddUmrwydd, ni welwn, yn rhy uchel genyt, rhygryf neu rhy

rywbeth. Cymer dithau air arall-

—

hi ddaw yn well. Gobeithia

hyny. Ond ni ddaw byth yn well ar dy fam a minau yn y byd

hwn o leiaf. Daw yn waeth pa fodd bynag. Yr ydym yn myned
i waered i bantle annifyr henaint. Yr wyf yn eymeryà phisyff.

Dywedodd wrthyf nos Sadwrn wythnos i heno bod fy iau

yn myned yn ddrwg, ac mi a'i credais, a dyna botelaid o phisyg ar

unwaith. Yr wyf wedi meddwl fy mod yn sâl, ac y mae hyny
cystal a bod. Yr wyf yn bwyta yn burion, ac eto y mae rhywbeth

arnaf, blâs drwg ar fy ngenan, hen lewini câs fel y byddwn er's

talm ar y steamer wedi rhyw haner glafychu o glefyd y mór."

Dro arall dywed wrtho yn ngln á'i iechyd :

—

" Rhyngot ti a minau, yr wyf yn meddwl >ti lled grj-f am lusgo

liyd y pedwar ugain oed. Ond dichon mai fel arall y bydd. Cefais

oes go dda, a phur iach liyd yn hyn. Gadawer y dyfodol yn llaw

yr IIwn aydd yn ei ddeall."

Yn mia Ebrill, 1878, y>grifena at ei fab Owen a'i briod, i

Detroit, America, ac yn mhlith pethau eraill, dywed :

—

" Bydded i'r enaid gwerthfawr, anfarwol gael chwareu têg am ei

bethau priodol ei hun, ei Waredwr ei hun, ei Feibl ei hun, ei

Sabboth ei hun, ei foddion grâfl ei )mn, a*i nefoedd ei hun, yna bydd
yn gadwedig ! Gwneler y defnydd goreu o bobpeth. Gwneler i

bobpeth ymestyn càn belled ag yr elo. Rhodder pobpeth yn ei le ei

hun. Gwneler pobpeth yn ei adeg ei hun. Gocheler y gair garw,

o achos gadawa archoll ar ei ol, tra y mae y gair mwyn yn

feddyginiaeth. Byddwch ddyoddefgar mewn cystudd, yn dyfal-
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barhau niewn gweddi, yn trysori sail dda erbyn yr amser a ddaw.

Byddwch well-well, ac yna byddwch ddedwydd."
" Robert Ellis, Ysgoldj*, Arfon.''

Rhoddwn yn imig im llythyr eto, yr hwn a ysgrifenwyd dan yr

amgylchiadau hyn. Yr oedd merch ieuanc, câres i Mrs. Ellis.

wedi bod yn aros gyda hwy yn Nghlwtybont, a chyn ymadael,

dywedodd wrth Mr. Ellis nad oedd wedi cael eynghor ganddo o

gwbl er pan oedd dan ei gronglwyd. Atebodd yntau yr anfonai un

ar ei hol. Yn mhen ychydig ddyddiau, derbynioddy llythyrhwn:

—

" Anwyl Eliza,

" Byd gwn i ti. Bydd yn hogan dda : paid ag yniwylltio, paid

a gwibio. Y mae y byd o'th íiaen, ac y mae yn fyd tywyll. Y
mae dy lwybr yn ansathredig, ni wyddost ddim o'i helynt. Os

oes i ti r, nis gwyddost pwy ; os oes i ti d, nis gwyddost pa le ;

os oes i ti blant, nis gwyddost pa faint na pha fath. Y mae i ti

oes, ond nis gwyddost pa hyd. Nid oes un wrâch a all ddyweyd
dy fortune. Yr ydwyt newydd gychwyn i'th daith, a gall fod i ti

lawer o ffordd ; ond y mae pob cam ohoni yn ddyeithr ; am hyny,

fy ngeneth, pwylla—cymer yn araf -ymgynghora—gweddia--

gwaedda ar Dduw, Ti yw Tywÿaog fy ieuenctyd. Meddwl ddwy-

waith cyn siarad unwaith. Gosod ddigon o bris arnat dy hun. Pe

byddai raid i ti sefyll yn y farchnad am bunr mlynedd eto, paid a

llyncu neb na dim ar yr olwg gyntaf. Cadw dy lwybr yn làn, a'th

gydwybod yn dyner. Paid ag edrych ar y ffrwyth gwaliarddedig.

Paid a gwneyd na bychan na mawr heb ofyu cenad dy rieni, a

chenad dy Dduw. Yr wyf o'm calon yn dymuno i ti bobpeth da.

Dymima dithau hyny i ti dy lnm. Dyma i ti werth haner coron o

gynghorion a chei broffit da arnynt ond i ti eu gwneyd.
" Bydd wych. a bydd well-well,

M Dy ewythr. Robert Ellis."

PENNOD X.
BYR-NODIADAU.

Y Ticlpud—Rheitheg a Rhesymey—Rhipio yr A—Chwain Ci/m-

deithas— Ochenaid y Siopwr— Côfdrwg— Cynyor i Bregethicr—
Cynghorion i Fugail—Da?np yn yr Yspryd—Y Gôg a Llu;yd-y-

grug—Dyn ar byd a ddaw—Llong yn yr Yard.

Ârferaì Mr. Ellis ysgrifenu unrhyw sylwadau a ddeuent i'w feddwl

fel ffrwyth myfyrdod ar wahanol faterion. Ceir y nodiadau yn

ysgrifenedig mewn gwahanol lyfrau dan y penawdau, " Cadw ti

gei," " Pobpeth yn ei le," ac " Illuttrations." Os teimlai fod sylw a
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gaffai mewn cyfarfod eglwysig o werth, gofalai am ei gadw yn ei

ysgrepan hon fel y byddai ar gael. Yr un modd ar ol darllen

rhyW awdwr neillduol, byddai yn sicr o ysgrifenu i lawr yr hyn a

euillai iddo ei hun fel ffrwyth myfyrdod ar y darlleniad hwnw.
Defnyddir y bennod hon i roddi i'r darllenydd ddetholiad o'r

cyfiry nodiadau, a hyny brith-draphlith o ran trefn yn hollol fel

y ceir hwy ganddo yntau. Yr unig drefn a ymddengys ganddo ef

ei hunan gyda golwg arnynt ydyw eu gosod i lawr o ran amseriad

fel y byddent yn dyfod i'w feddwl.
" 1. Y Pwlpud.—Y lle nesaf i'r farn mewn sobrwydd a difrifol-

deb ydyw y picljjud. Mae pob lle yu galw am sobrwydd, ond

unlle gymaint felly a'r pwlpud. Mae agwedd ysgafn yn annheil-

wng yn mhob man, ond nid ydyw mor gythreulig yn unman a'r

areithfa. Xid oes un lle y mae balchder yn gymeradwy, ond pan

ddaw balchder i'r pwlpud, y mae yn wir ofnadwy. holl weision

Satan, y rbai mwyaf niweidiol i achos Duw ydywy rhai hyny sydd

yn ymwthio i'r pwlpudau. Y mae yr areithfa yn lle rby ofnadwy
i ddisgwyl gweniaeth ohono, yn lle rliy sobr i chwareu yr aetor

ynddo, ac y mae ei gyfrif yn rhy bwysig i neb fyned yno i ddangOfl

eihunan. /Y cythraul mwyaf ofnadwy mewn balchder o bawb
ydyw hwnw a faidd ddringo grisiau y pwlpud i ddywedyd ' A

welwch chwi FI ?
' Y rhai mwyaf eu cyfrif yn y farn ydyw y rbai a

iint yno o'r pwlpudau, a'r rhai dyfnaf mewn trueni yw y rliai a änt

i uffern trwy ddrws y pwlpud. Yr aniser y byddwn gymhWysaf i

ddringo i'r lle hwnw ydyw, pryd y gwesgir ni ddwysaf gan sefyllfa

golledig y gwrandawyr. Ystyriaeth o dri pMeth a barai y fath

sobrwydd yn y meddwi nea sobri pawb eraill— (1.) Ystyriaeth o

fawredd y Duw yr ydym yn siarad drosto. (2.) fîwerth yr eneidian

yr ydys yn siarad á bwynt. (3.) Y c-yfrif pwysig sydd yn ein

liaros yn y byd nesaf. Y lle goreu i fyned i'r pwlpud ohono ydyw
>>tafell wyddfodol y Duwdr.d (preêent chamber of the Deitt/J.

Geilw y pwlpud am y gweddiau tanraf, y myfyrdodau dwysaf, y
llafur mwj-af diymarbed, y fuchedd ddisgleiriaf a'r pronad hel-

aethaf o betliau ysprydöl. Oli ! fy enáid, ystyria y pwlpud ! ÇSoa

.^'abboth, Awst öed, 1838, ar ol bod yn mbwlpud ( 'efnyWaeû)!
u
2. Rheitheg a Rhesymei; ydynt debyg i gorph a'i wi>giad.

Y mae rbesymeg heb reitheg yn debyg i gorph noeth, heb wisg

;

gwirionedd ydyw heb ddim i'w addurno. Rheitheg heb reeymeg
sydd gyffelyb i ddillad gorwj-ch wedi eu gwisgo am ddelw farW.

Ond y mae y ddau gyda'u gilydd yn debyg i êdyn wedi ei wiago

mewn dillad hardd a gweddus. Y gwirionedd ydyw y peth mawr
a pbwysig, a moddion ydyw rbeitheg i ddwyn y gwirionedd liwti

i'r teimlad, a'i addásu i chwaetb y gwrandawr. Y mae fy"ngbyfaill
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J. 0. yn daugos y rhesymeg gryfaf, ond gwirionedd fydd ganddo
heb ei addurno â diui oud efe ei hun./Mae rhai dynion wedi
derbyn pedair owns o feddwl, ac uu owns o siarad. Derbyniodd
eraill un o fedchcl a phedair o siarad, ond y mae rhai wedi cael

dwy owns o*r naill, a dwy owns o*r llall. Un mewn oes, pa fodd
byuag, a dderbj'niodd bedair owus o feddwl a phedair o siarad.

Dyuia bedwar dyn o flaeu ein meddwl. Y cyntaf sydd ddyn mawr,
ond annj'ben yn dyfod i'r golwg. Yr ail sydd siaradwr ruawr ac

ynfyd. Y trydydd sydd ganoligyn mhobpeth, a'r pedwerydd sydd

jíaenaf yn ei oes. Y trydydd wedi y ewbl sydd yn meddu y
fantais oreu ac uchaf. (Ysgrifenwyd ar ol bod yn gwrando
yn siarad yn Hydref, 1339).

" 3. Rhipio yr A.—Yr A yn ngwyddor fawr gwybodaeth ydyw
hunan-adnabyddiaeth. Ond i ddyn ddysgu snio hon yn iawn,

gorchwyl bychan fydd snio y lleill yn gywir. Deuparth gwybod-
aeth ydyw dysgu'r A yu iawn. Bto nid oes dim y gwna dynion ef

yn fwy rhwydd na rhipio yr A, a gwaeth fyth, fe'i uewidir gan
ambell ysgogyn yîi Y, a dyma yr achos o siarad chwithig ambell i

grach-ysgolor, snio yr A yn V. Vr uuig ffordd ddiogel i snio
y V sydd yn niwedd y wyddor yn iawn ydyw bod yn sicr o ddysgu
yr A.' (Ebrill, 1-41)/

',
"4. Chwain* Cymdeithas.—Mae yn perthyu i gyuideithas yn

gystal ag i natur ei chwain. Rh\"v\* bethan bychain, duou, picioc,

pigog, aflouydd ac anhawdd eu dal ydynt. Fel y uiae ceiáo cysgu

mewu gwely y bydd llawer o'i creaduriaid hyn yaddo yn beth

anhawdd a phoenus, felly nid difyi ydyw gorfod byw yn yr un
gymdeithas á rhyw ddyuionach bychain, pigog a sponclyd. Na
ddeled fy enaid iw cyfrinach. /Dpredai Mr. Humphreys, Dyffryn,
4 Mai pethau bychain sydd fryntaf wrth ddyn. Mae gan y ruarch,

yr j
rch a'r elephant, barch i ddyn, ond rhyw bethau bychain, megys

gwybed a chwain ydynt y pethau mwyaf dibarcli i ddyn/ Fel

mân-bryfetach natur, felly y mae yr eiddo cymdeithas. Maent yn
anhawddach eu dàl na nernawr i greaduriaid. Maent, nid yn uuig

yn bigog, ond hefyd yu bicioc, ac o bawb y dyn gwyllt ydyw yr

anghymhwysaf atynt.

" 5. Ochenaid y Siopwr vn herwydd ei gwsmeriaid hwyrol

—

"
' Da cefnu cyn y cyfnos—gwarthus

Yw gwerthu drwy'r nos

;

Mae yn arw y rhaid aros

Rhoi neges i'r rhai'n agos.'

"6. Cof Drwg.—Hynod mor ddrwg ydyw còf rhai pobl. Fe

ellid meddwl fod rhedeg ar eu cóf yn rhan o'u crefydd. Ond uid
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yw eu côf yn rhyw ddrwg iawn nes y deuant i foddion gras.

Byddant yno fel pe byddent wedi gadael eu cóf gartref. Nis

gallant gofio dim, testyn, pregeth, cynghor nac addysg. Beth pe

byddai cóf y bobl hyn mor ddrwg yn mhob man arall ? Fe

ddyrysai pobpeth gyda hwy. \ Angliotiant pa le y byddant yn byw.

Nia gallent gofio pa faint o arian, na pha faint o deulu, na pha faint

o ddim fyddai ganddynt. Tybecl y gallai cóf mor sál gadw mewn
côf hyd yn nod eu henwau ? Nid ar y cóf, chwareu têg iddo, y ma« i

y bai i gyd. Mae y drwg yn îs i lawr yn y meddwl. Diofalwch

ydyw. Arferer y côf i wneyd ei waith yn briodol, ac efe a'i gwna.

Gocheler rhoddi gormod o waith iddo ar unwaitli. Wrth geisio

cofio y cwbl, yn fynych anghoíir y cwbl. Gwrandawer y bregetli

oll yn fanwl, a chofier rhyw gyfran ohoni, y rhan fwyaf perthyno]

i ni o'r gwirionedd. Wrth ddarllen pennod neu wrando ar bennod

yn cael ei darllen, arferer ein hunain i gymeryd meddiant o rhyw
air fydd ynddi. Mae cóf drwg i'w feddyginiaethu wrth ei arfer.

" 7. Cynghor i BreCtEthwr.—Pregethwch i gadw y diafol yn

effro. Gellir ofni wrth wrando ambell i bregeth fod yr yspryd

drwg yn foddlawn ac yn teimlo y gall fforddio liepian a chysgu

ychydig. Y mae y pregethwr yn effro, ac y mae y gwrandawyr
yn effro, ond y mae y diafol yn cysgu ! Pa fodd y mae felly ? Am
nad ydyw y pregethwr na'r gwrandawyr yn rhoddi dim trafferth

iddo. Nid oes ganddo ddim i'w wneyd. Nid oes a wnelo y
pregethwr â'i wrandawyr yn ddim pellach na'u difyru, dim ond

boddio eu chwilfrydedd. Y mae y gwrandawyr hwythau wedi

anghofio, am y pryd, fod arnynt eisiau dim arall. Maent yn fodd-

lawn ar gael eu goglais a'u cosi. Y cwbl sydd yn myned yn mlaen
ydyw chwareu, ac y mae y diafol yn ddigon boddlawn i'r gamp.

Gyr yn dda nad oes dim a galeda ddynion yn gynt ac yn fwy
llwyddiannus na chellwair gyda phethau cysegredig. Gan hyny,

pregethwch i gadw yr un drwg ar lawn gwaith. Os bydd genych

amcan difrifol i ddeffroi yr ystyriaeth, i gael y gwirionedd i'r galon

a'r Lrydwybod, ac felly i'w gwaredn a'u gweUhau, geüwch fod yn

Bicr y bydd y diafol yn brysur gyda'i waitli. Bydded i'ch gwran-
dawyr bob amser fod yn argyhoeddedig fod genych yr amcan
pwysigmewi] golwg o'u llesliau. Yr wyf yn cofio i mi unWaith
gael brâth ofnadwy gan fy nghydwybod. Vr oeddwn yn jn-egethu

yn un prydnawn Sabboth. a'r hîn yn drymaidd iawn. Yr
amcan cyntaf oedd cadw y gynulleidfa yn effro. Trwy hyny
collwj'd golwg ar ydifrifwch sydd yn gweddu i'r pwlpud. Oa
llwyddwyd i gadw y gynulleidfa yn effro, ni lwyddwyd i wneyd
dim arall, os nad i'w caledu. Ar ol dyfod i'r tý, dywedai un o'r

brodyr, ' Vr oedd yna un dyn yn gwrando heddyw sydd mewn
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trallod dirfawr am ei fater tragywyddol er's amryw wythnosau.
Gwaeddodd rhywbeth o'm me^n inau mewn moment, ' Xid oedd
dim yn y bregeth heddyw i ddynfeUy.'

"8. Cynghobion i Fugail. — (1.) Mynwch adnabyddiaeth

bersonol o bob un sydd yn perthyn i'r eglwys a'r gynulleidfa.

(2.) Gochelwch wneyd cyfeilliou o rai yn fwy nag eraill. Gwnewch
gyfeillion o bawb yn gyfartal. Gwnewch i bob undeimlo eich bod
yn gyfaill iddynt. \ (3.) Ymwelwch â'r cleition yn eu tai, ond
gochelwch ymdroi yn hir. Arhoswch yn unig i gael \-mgom
grefyddol. Gochelwch y chiredleugar. (4.) Gwnewch i bob un
deimlo eich bod yn ddyn o ymddiried, ac y bydd eu cyfrinach yn
ddiogel genych. (5.) Peidiwch ag ymyraeth â gwaith blaenoriaid,

eu gwaith gyda'r pethau amgylchiadol, oddieithr eu bod hwy yn
eich cymhell i hyny. (6.) Byddwch yn feddylgar pa fodd i roddi

pawb ar waith. Dyn gwerthfawr ydyw y dyn sydd yn meddu
yspryd gweithio ei hunan, ac yn medru llwyddo i dafìu hyny i

eraill hefyd. (7.) Amcenwch gyda phobpeth at fod yn fyr ac i'r

pwrpas. YTae pregeth hir. gweddi hir, araeth hir, yn bethau

blinderus. (8.) Byddwch yn wyliadwrna rhag rhoddi achlysur i

neb eich diystyru. ' Na ddiystyred neb dV (9.) Cedwch yn glir à

phob cyffríjadau gwladol. ' Ni ddylai gwas yr Arglwydd ymry -

(10.) Byddwch yn llafurus. ac yn llwyr ymroddedig i fyfyrdod ac

astudiaeth nes gwneyd i bawb deimlo eich bod yn athraw iddynt

teilwng o bob gwrandawiad ac ymddiried.
u

9. Damp yn yr Yspryd.—Yr oedd dyn unwaith mewn aiop

cutleryn prynn ellynfraaor/ Yr oeddcryn nifer o'r arfau gloewon
yn agored o'i íiaen ar y oounter, a'r dyn yn chwythn ar un o'r llafnau

nes yr oedd pob llafu gloew yn llwyd gan damp oddiwrth ei

anadliad arno. ' I beth y gwneir hyn ?
' meddai dyn a safai gerllaw.

' 0, wel,' meddai y prynwr, ' y metl goreu deiíi y damp i ffordd

gyntaf.' Dyma yr addyag. Peth digon naturiol hyd yn nod i

ddynion da wrth drafod pethau crefyddol ydyw cael damp yn yr

yspryd. A phwy na bu yn teimlo felly ? Ond cofier bob amser

mai y metl goreu sydd yn taflu y damp i ffordd gyntaf. Y mae o

bwys dàl ar hyn, oherwydd effaith naturiol damp, os eaiff lonydd i

aros ar yr yspryd ydyw. rhydu a chancro. Gwelwyd rhai dynion

pur loew gyda chrefydd wedi dampjio, rhydu a chancro, fel nad

oeddynt dda i ddim ond i'w bwrw ymaith.
" 10. Y Gog a Llwyd-y-grug.—Gochelwn rhag i'r diafol ein

trin fel y bydd y gòg yn trin ei gwas, llwyd-y-grug. Ni bydd y
gôg byth yn gwiieyd nyth i ddodwy, dëor, a magu ei chywion
ynddo fel rhyw aderyn arall. Ond y mae yn gwylio am nyth

llwj'd-y-grug, a phan gaiff y nyth yn wâg, ä i mewn, gan adael ei
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hy ar ol, a gadael i llwydyn druan y drafferth o'i ddëor. Gwna
yntau hyny yn ddygn a diwyd, heb amheu unwaith nad ei yau
ei hun sydd ganddo i eistedd arnynt. Ond erbyn dëor, dyna gyw

y gôg yn y nyth, ac nid hir y bydd y gwalch bach cyn gwneyd
pob ymgais i ddistrywio y cywion sydd a hawl gyfreithlawn i'r

nyth. Mae y diafol am drin dynion yn gyffelyb. Gwylia y •

cyfleusdra goreu i fwrw eiy ei hun i galon Cristion. Beth ydyw
damj), abethydywtramgwydd? 'Wyau y diafol, a phan y dëora,

daw cywion y diafol allan ohonynt. Ac amcan hwnw fydd,

distrywio pobpeth da yn y galon. Xa roddwch le i ddiafol. Nis

gall y diafol wneyd drwg ond trwy gael benthyg nythod adar

eraill. Xa rodder y cyíie hwn iddo.

"11. Dyx a'h Byd A Ddaw.—Wrth edrych gyda glànau y Fenai,

canfyddir lluaws o gychod na amcanwyd hwynt erioed i ddim
amgen na chwareu o'r naill làn i'r llall. Xid ydynt wedi eu

hamcanu i fyned droa y bàr. Mae y llong fawr dri mast sydd yn
gorwedd yn dawel ar ganol yr afon yn dyweyd yn eglur i bawb
a'i gwêl ei bod hi wedi ei bwriadu i'r mór mawr i chwareu ar hyd
wyneb yr eigion maith a gwyllt. Y mae ar hyd y ddaear luaws o

greaduriaid na fwriadwyd mohonynt gan eu Creawdwr doeth i

tldim ond i chwareu am dymhorbyr hydlànau amser, ac ynadarfod

am danynt. Ond dyn ! y creadur ardderchog, gwir ardderchog yn
ei greadigaeth ! Mae hwn wedi ei fwriadu gan yr Ifwn a'i gwnaeth,

ar ryw adeg ddifrifol sydd o'i flaen, i godi angor, a hwylio dros y
òàr, i gymniau mawrion a diderfyn y byd a ddaw. Peth difrifol

yw bod yn ddyn !

" 12. Lloxg yn TH Yard.—-Dyma lestr newydd yn cael ei

hadeiladu yn yr yard. Rhaid cael cryn amser i'w gorpheii. Llawer

o guro, naddu a chymhwyso >vdd wedi bod arni, a llawer o goed

rhyddion a ddefnyddir i'w dal yn ei lle. Mae y tý a adeiiedir

gerìlaw i aros am oesoedd lle y mae. Ond nid felly y llong. Mae
adeg o'i blaen lii y bydd yn llithro oddiar y blociau, gan adael yr

lien yard a'i thaclau oll ar ol, ac i'r mòr a hi. A chyda liwnw mwy
y rliaid iddi hi ymdaro. Felly dyn. Mae llawer o WHeyd a hwylio

arno tra yn yr yard. (iwneydmawr yw gwneyd dyn .' Ond y mae

y munyd dìfrìfol wedi dyfod ! Dyna ddyn yn llithro o'r hen yard,

gan adael y byd a'i- bywyd hwn, ei draffertliion a'i helbulon oll ar

ol, ac i'r byd a ddaw, y byd mawr, ysprydol, a dyeithr hwnw !

Dyna mwy fyddeigartref tragj'wyddol ef. Difrifol iawn yd}*w yr

adeg pan y gorfydd inyned yno

!

" ' Nid i'r ddaear hon y'm ganed,

Tracrs-wyddoldeb yw fv lle.'

"Awst, l^ "R. Ellis."
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PENNOD XI.

'EI D I W E D D

Argoel oV " diicedâ' "

—

Afiechgd ei briod—Mancolaeth ei fab
Humphrey—Llesgedd ei naýnr— Ymdrechu am icellhád—Dydd-

lyfr cygtudéL—Y bregeth ddiìceddaf—Ei brofiad wrth lithro i'r

glyn—Ei Iythyr ohf—Ei fancoIaeth—Ei gladdedigaeth—Cy-
farchiadrni cyd-lafurwyr yn y iceinidogaeth -Pregeth angladdol

—EÌ grf-rjohfn.

Y MóÜwedd a ddaeth," a hyny lawer iawn cyiit nagyroeddy
cyfansoddiad cawraidd a chadarn y cafodd ei feudithio âg ef, yn
rhoddi lle i'w berthynasau a'i gydnabod ddychymygu am dano.

Hànai o deulu cryüon o gorpli a hir-hoedlog mewn dyddiau. Bu
ei fam fyw hyd yn 86 inlwydd oed. ac hyd yr ychydig wythnosau

diweddaf o'i heinioes, yr òedd yn Edonc, hoew a bywiog. Yr oedd

yntau drachefn o gyfansoddiad mor ystwyth-gryf, fel nad oedd

ryfedd o gwbl ei fod yn rhyw feddwl ei hunan o gryfder i

gyrhaedd pedwar ugain mlynedd. Ond "nidedrych Duw fel yr

edrych dyn ; canys dyn a edrych ar y golygiad." V mae " ei

ddyddìaù ef wedi eu rhag-derfynu, rhifedi ei físoedd gyda '* Duw,
" a gosod ohono ei derfynau fel nad êl dro.-tynt." Yn ngrym yr

ystyriaeth hon, nid rhyfedd ei fod dair blynedd cyn i'r
M diwedd"

hwn ei ddal oddiarymdeimlad o ryw harmiad bychan ar yr iechyd

yn gofyn, a A ydyw angeuhefo'i biìisiar main yn peidio tynu rliyw

bin bychan o'r adeilad, er cael mantais i dynu darn mwy ?
" *

Felly, pa fodd bynag. y troea allau yn yr amgylchiad hwn, ac fel

hyn y dywed efe ei hun yr hanes :
—

" Yr oeddwn y dyn iachaf yn

y wlad ar hyd fy oes nes myned heibio i ddeng mlwydd a thriugain

oed, ac yn wir, yr oeddwn yn tybied fy mod felly yn nechreu mis

Mai, 1880. Und yn niwedd y mis crybwylledig, dechreuodd yr

anadl fyrhau geuyf, a theimlais fy natur oll yn cydlesgau. Erbyn

i mi graffu ychwaneg ar fy helynt yn y blynyddoedd blaenorol,

gwelais fy mod wedi dechreu gwanhau yn lled fuan ar ol gadael y
triugain mlwydd oed.

" Yn niwedd Tachwedd, 1878, cymerwyd Jane Ellis yn sâl iawn

gan glefyd y tân iddwf, a bu yn agos i angeu. Yr oedd y gauaf

hwn yn un o'r rhai oeraf yn fy oes. Aeth ein morwyn adref yn sâl

yr un adeg. Yr oeddwn inau gyda'r merched gan ofal a phryder

*Gwel tudalen 106.
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yn gorfod bod ar fy nhraed nos a dydd. Effeithiodd hyn ar fy

natur, curiodd fy nghnawd, a dechreuais besychu yn sych. Cafodd

Jane Ellis wella. er y bu am fìsoedd mewn gwendid mawr, a diolch

i'r Arglwydd am ei harbed i mi." Yn mis Mawrth, 1870, bu farw

ei fab ieuengaf Humplirey, yn bedair ar hugain nilwydd oed ar ol

un mlynedd ar bymtheg o gystudd a dyoddefaint oddiwrth

epüepticfíts. Cafodd yr amgylchiad hwn argraff ddofn ar feddwl

y tad, a chawn ef yn rhoddi mynegiant i'w alar a'i dristwch yn y

geiriau hyn :
—" Efe yn gyntaf o'n teulu a aeth i'r nefoedd. Aetb

yno heb wybod beth oedd angeu mewn gwirionedd. O'i gwsg,

syrthiodd i'r ffitiau, ac o*r ffltiau ehedodd yr yspryd anfarwol

ymaith, gan adael y corph llesg ac anafus i lygredigaeth y bedd.

Er ei fod yn atìach, mor chwith genym ein hystafell fechan hebddo!

O fy mab Humphrey ! Humphrey fy mab ! Yr oeddwn wedi

meddwl iddo fyw ar fy ol, ac y buasai ei lygaid ef yn gwerth-

fawrogi rhyw sylwadau a ysgrifenais o'm hanes yn y llyfr hwn. I

ba beth yr ysgrifenaf air yn rhagor ? Prysuro i fyned ar ei ol

ddylai fy ngwaith fod. ' Myfi a äf ato ef, ond ni ddychwel efe

ataf n7

"

Bu y dyrnod hwn yn dilyn mor ebrwydd ar ol pryder afìechyd

peryglus ei briod, yn llethol i'w gorph a'i yspryd ar y cyntaf, ond
" pan ddaeth hamdden a hâf, dechreuais ddyfod o gwmpas. Yr

oedd fy natur, pa fodd bynag, wedi derbyn harmiad heb yn wybod

i mi. Gweithredai hwnw yn ddistaw a dirgelaidd, a minau yn

tybied fod pobpeth yn all right. Erbyn dechreu hâf 1880, wele

yr effeithiau yn tori allan mewn byrhad yr anadl, colli fy llais a

gwendid cyffredinol." Ymgynghorodd â'r diweddar Dr. W. Jones,

Plâshén (gynt Caergeiliog), a bu gyda Dr. AYaters, Caerlleon, a

dywedodd yr olaf niewn modd gonest wrtho fod ymollyngiad

cyffredinol ei natur yn dyfod o gwmpas, ac fod ei gyfansoddiad a

ymddangosai mor gryf oddiallan yn prysur dreulio ymaith yn

fewnol, fel nad oedd ei ymddatodiad ond cwestiwn o ychydig

amser yn unig. Gwnaeth bob ymdrech am adnewyddiad nerth

trwy fyned i Drefriw a lleoedd eraill, ond nid oedd yn derbyn un

lleshâd. " Er pob ymdrech, gwaethygu yn raddol fu fy helynt.

Yr ocdd fy natur yn llesgâu, ac yn ymollwng fel ohoni ei hun."

Daliodd ati i bregethu cyhyd ag y medrodd fyned o gwmpas,

gan orphwys ambell i Sabboth a phregethu am ryw lianer awr

ddwywaith ambell i Sabboth arall. Yn ei u Ddyddiadur" y mis-

oedd hyn, ni a gawii ei brofiad yn amrywio cryn lawer, fel y dengya

y dyfyniadau canlynol :—
" Ionawr 9-15.— Y gwynt yn fr, fr, a bywyd ei hun yn fiinder.

Awydd cryf am gael 'ernes yr yspryd.' Ofn cyfarfod y Barnwr.
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" Chwefror 6-13.—Yrndeinilo á'm gwaeledd. Ystyried fy mod #'r

diwedd wedi cyrhaedd i ' rosydd Moab.' Dyniunaf ar i'r cystudd

lân-buro fy sothach, a thynu ymaith fy holl alcam, a'm gwneyd yn
gyfranog o'i sancteiddrwydd Ef. Yna pobpeth yn dda.

" Chwefror 13-20.—Teimlo awydd cryf am ei chael yn glir

rhyngof â'm Tad Nefol mewii iawn. ' gwasgara'r tew gymylau,' &c.
" Mawrth 13.—Ysgoldj*. Freget\mfa?-eireU sermon i'r hen gapel

oddiar 1 Samuel vii. 12. Yr adgof o fywyd annheilwng bron a fy

llethu, eto llefain o'r dyfnder.
" Ebrill 25.—Hiraethu am ei chael vn oleuach rhyngof â'm Tad

Nefol.

"Mai8-15.—Y mae fy nerth a'm calon yn pallu. O iia allwn

ddyweyd yn fwy croew, ' nerth fy nghalon a'm rhan yw Duw yn
dragywydd.' Y mae wedi darfod arnaf yn hollol ond o Grist Iesu.

' A ffarwel am danaf fythol, oni chaf ei haeddiant ef.'

" Mnhetìn 4.—Methu cael hwyl ar fyw yn dduwìol.
" Mehefìn 4-11. — Cael fy hun rhywfodd yn boenua o unmharod i

newid dau fyd. Ceisio drwy bobpeth ymgydnabyddu à'm Gwaredwr.
" Gorphenaf 4.—Bu y gelyn yn dost iawu wrthyf neithiwr.

Bygythiai fy nghau dros byth yn uffern, ond cefais ymwared mewn
rhyddid i nesâu at orseddfaine y grâs.

" Gorphenaf 6-15.—Yn ymdroi tua Chriccieth, yn ceisio yfed

gwjTit y mór. Ilwnw fel pobpeth yn cydweitlno i brysuro yr

ymddatodiad. Vr wyf li a'r byd hwn yn prysur ddarfod á'n gilydd.

Fy ngweddi ydyw am i mi gael fy ngwneyd yn gymhwys i'r byd
a ddaw. Y mae yn ymyl !

"

Ymadawodd o Griccieth y 15fed o Orphenaf, a gorphwysodd y
noson hono gyda'i gares, Mrs, Owen, priod y Parch. T. Owen,
Porthmadog. Aeth oddiyno dranoeth i Bettwsycoed i fod yn barod

at y Sabboth. Pregethodd ddwywaith yno, y boreu ar " Grefydd

bersonol " oddiar Rhuf . ii. 29, a'r nos ar " Bara beitnyddiol," oddiar

Matthew tì. 11. Dyma y tro diweddaf yr esgynodd i'r pwlpud i

geisio pregethu o gwbl. Teimlai yn ddigalon oblegid ei lesgedd,

canys dyma ddywed :
" Dyfod adref yn llipryn gwael a digalon.

Rhaid aros gartref bellach."

Awst 21, ysgrifena :—" Methu myned i Gaerhún i bregethu. O'r

gwely i'r gongl, ac o'r gongl i'r gwely yn ormod o daith. ' Ebrwydd
y derfydd.' Cael ymosodiad ofnadwy o ffyrnig gan fy hen elyn

anobaith. Llefain trwy y nos am oruchafìaeth. Bendigedigfyddo
Duw : daeth yr oruchafiaeth yn yr ystyriaeth fod genyf le cryf i

hyderu fy mod i a threfn gras Duw er's llawer dydd mewn gafael

â'n gilydd. Trefn Duw i gadw pechadur, dyna y drefn i minau.

Diolch am y goleimi a'r ymwared.
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" Erbyn hyn (Awst 1881) yr wyf yn rhy lêsg a byr fy anadl i

ddim ond i eistedd yn y gadair ac i orwedd yn fy ngwely. Bellach

y mae yr holl lafur crefyddol ar ben. Mae y nos wedi fy nàl, fel

nas gallaf weithio."

Parhaodd, pa fodd bynag, i godi rhyw gymaint bob dydd hyd y
tridiau diweddaf, ac er mewn gwendid mawr, ysgrifenodd hyd y
gallodd i orphen ei adgofion dyddorol am Gyfarfod Misol Arfon, a

dydd Mawrth, yr 20fed o Fedi, y cawn ef yn ysgrifenu y frawddeg

olaf yn ngln â'r yagrifau hyn. üyma fel y dywed am ei brofiad

yn yr wythnosau diweddaf hyn :

—

" Wrth fyned yn fwy-fwy anghymhwya i'r bywyd hwn, y peth

mawr i mi bellach ydyw, cael fy ngwneyd yn gymhwys i'r byd

ysprydol. Y mae bwrw golwg ar oes hir, a hono heb fod mor
ffrwythlawn ag y buasai ddymunol genyf, yn drallodus i mi
heddyw. Mae dau beth yn bur glir genyf. Yn gyntaf, fy mod yn

bechadur brwnt ac annheilwng. Hanes fy meddwl trwy fy oes

sydd yn fy lladd. Yr wyf yn sicr mai bratiau budron yw fy holl

gyfiawnderau. Mae fy holl wasanaeth crefyddol yn halogedig.

0, fy nybenion annheilwng !
' Pechadur yw fy enw, ni feddaf

enw gwell.' ' O ba rai, penaf ydwyf fi.' Yn ail, yr wyf yn sicr

mai trefn gras Duw trwy Grist ydyw fy unig obaith am ymwared.
Fy ngweddi gyson ydyw, ' Ac a'm cair ynddo Ef, heb fy nghyfiawn-

der fy hun, yr hwn sydd o'r gyfraith.' Fy nghysur, fy ngobaith

a'm cwbl ydyw trefn gras Duw yn Xghrist, fel y mae yn sicrhau

diangfa, ac yn dwyn gobaith ymwared i'r penaf o bechaduriaid.

Y fath gysur i mi ydyw yr ymadroddion Dwyfol, y tystiolaethau

dianwadal ydynt yn agor drws gobaith o flaeii pechadur andwyol !

' Gwir yw y gair ac yn haeddu pob dcrbyniad, ddyfod Criat Ie8u

i'r byd i gadw pechaduriaid ;

' 'Awn yn hyderus at orseddfainc

gras, ' &c. ;
' Am liyny, gan fod i ni ryddid i fyned i mewn i'r

-
:•.' &C ; 'Aliwy, wedi eu cyfiawnhau yn rhad trwy ei ras ef,

trwy y prynedigaeth sydd yn Nghrist íesu, yr hwn a osododd
Duw yn ^aw?ì,

,

&C. LAWN ! ! O air anwyl ! Geiriau gwerthfawr
iawn genyf hefyd ydyw, ' Vr hwn a'n gwnaeth ni yn gymeradwy
yn yr Anwylyd, yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed
ef, sef maddeuant pechodau, yn r.l cyfoeth ei ras ef.'

" Yr wyf yn diolch i'm Tad Nefol am y eystudd, ac yn gweddío
am i mi trwyddo gael 'fyngwneyd yn gymhwya i gael rhan o

etifeddiaeth y saint yn y goleuni.' ' Pan y'n bernir, y'n ceryddir

gan yr Arglwydd, fel na'n damnier gyda'r byd.' Yr ydwyf yn
llithro i angeu mewn modd tawel, gan ddisgwyl am ei drugaredd

ef, a chan lefain am fwy o oleuni."

Cafodd y goleuni hwn y llefai gj-maint am gael ei fwjrnhau, fel
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y dengys y llythyr canlynol a ysgrifenodd at y Parch. J. Hughes.

Ì).D., Liverpool, adyma ei ymgais olaf am byth i ysgrifenu llythyr :—

'• Ysgold, Medi 3ydd, 1881.

" Anwyl Frawd,

" Diolch i chwi am eich Uythyr earedigallawn o gydymdeimlad.

Yr wyf yn synu fod fy mrodyr a'm cyfeillion yn mhob man yn

dangos y fath gydymdeinilad â mi yn fy nghystudd.

" Yr wyf yn deall yn burion fy mod yn llithro yn raddol i'r glyn.

Ond y mae genyf Waredwr holl-ddigonol. Diolch iddo am beidio

fy llwyr adael. Hyny a haeddais. Gweithiwch *tra yr ydyw hi

yn ddydd, y mae y noê yn dyfod'

" Rhaid i mi fod ar fyr eiriau,

" Byddwch well-well.

"Robert Ellls."

Yn yr adeg hon, disgwyl yr ydoedd, meddai, " am gyflawniad o

iddewid Iesu Grist. 'Myfi a'm hegluraf fy hun iddo.'" Cafodd

hyny mewn modd amlwg a diamheuol, gan y clywid ef yn sibrwd

mewn modd anwyl a mwynhaol lawer gwaith yn ei oriau olaf,

"
! Iesu bendigedig I

" a hyny pan yn rhy wan i fedru dyweyd
dim arall. Ond fel y dywedai ei hun, ac y mae y dywediad yn

gwbl nodweddiadol o'i holl fywyd. " Nid peth i wneyd arddangos-

iad rhodresgar ohoni ydyw crefydd, ond peth i*w phrofi a'i micyn-

hau, ac yr wyf linau yn ei chael felly mewn gwirionedd yn y
dyddiau yma."

Yn y modd tawel, hamddenol >mia yr aeth efe i mewn i'w

orphwysfa nefol am wyth o
?

r gloch nos Sadwrn, y 24ain dydd o

Fedi, 1881, yn 73 nilwydd oed. Yn ei fywyd, cydnabyddodd yr Ar-

glwydd, a hyfforddiodd Duw ei holl lwj-brau : ac yn ei farwolaeth,

sylweddolwyd yn llythyrenol eiriau yr Arglwydd trwy y prophwyO,
" Ni frysia yr hwn a gredo."

" A gw\-r bucheddol a ddygasant " ei gorph M i'w gladdu, ac a

wnaethant alar mawr am dano ef." A ganlyn ydyw yr adroddiad

o'r gladdedigaeth fel yr ymddangosodd yn y Goleuad am Hydref

8fed. 1881 :—
" Ond heddyw dyma sydd i'w ddyweyd, ' Efe a fu farw ac a

gladdwyd j

' Y mae y corff tàl, lluniaidd, urddasol hwnw yn

gorwedd dan briddellau y dyffryn yn mynwent Machpelah, yn

mhentref Clwtybont, yr hen fynwent y bu ef ei hunan gannoedd

o weithiau, mae'n debyg, yn gweinyddu ynddi mewn claddeciig-

aethau. Y mae y w^*neb llawn a hawddgar y byddem bob amser

yn caru edrych arno, a'i rosynau erbyn hyn wedi gwywo dan
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awelon ìnarwolaeth. Y mae y llaw fu yn arwain yr ysgrifbin i

gynyrchu cynifer o bethau mor ddetholedig a phrydferth yn

gorphwys yn y beddrod tywyll. Y mae y tafod arianaidd fu am
agos i haner canrif yn cyhoeddi efengyl y tangnefedd gyda'r fath

nerth, wedi ei glòi gan angeu. Ddoe, ary 30ain o Fedi, yr oeddem

yn hebrwng ei weddillion i d eu hir gartref. Er mai am haner

awr wedi dau yr oeddid wedi hysbysu y cychwynai yr orymdaith

ddifrifol o'r Ysgoldý, oriau cyn hyny yr oedd y cerbydau o bob

cyfeiriad i'w canfod yn dylifo i'r ardal, a lluoedd ar draed yr un

modd. Am yn agos i awr cyn cychwyn, aeth cannoedd ar gannoedd,

y naill ar ol y llall, i gael un olwg ar ei wedd, welw erbyn hyn, ac

nid ychydig o ddagrau gollwyd gan lu o'i hen gydnabyddion o bell

ac agos. Cyn eychwyn oddiwrth y t rhoed allan emyt\ briodol

i'w chanu gan y Parch. W. Ryle Dayies, un o'i hen ddisgyblion, a'r

hwn erbyn hyn sydd yn weinidog ar eglwys Dìsgwylía. Gweddi-

wyd yn dra phriodol gan ei gymydog a'i gydlafurwr yn yr

ardalo^dd, y Parch. W. Rowlands, Cefhywaen. Yna ffurnwyd yn

orymdaith bruddaidd
;
yn blaenu yr oedd y gweiuidogion a'r

pregethwyr, yn dri a thri
;
yna y blaenoriaid yn yr un drefn ; wedi

hyny y cantorion yn llu mawr
;
yn dilyn deuai yr elor-gerbyd

;

yna y cerbydau yn cynwys y teulu a'r perthynasau, ac wedi hyny

Ìuaws mawr o gerbydau eraill, a thyrfa ddirfawr ar draed. Bernir

gan rai cymhwys i farnu nad oedd beth bynag lai na 4*XMJ wedi

dyfod i dalu y gymwynas olaf i'n hen dad anwyl. Cyn myned i'r

gladdfa aed i gapel ëang üisgwylfa, yr hwn a orlanwyd gan

gynulleidfa. Er mor ëang ydyw, yr oedd lluaws mawr yn methu

cael dyfodiad i mewn. Cymerwyd yr arweiniad yn Disgwylfa gan

y Parch. W. Rowlanda Wedi eanu emyn, *Ar lan íorddonen

ddofn,' &c, gweddiwyd yn dra gafaelgar gan y Parch. T. <J\\vn,

Porthmadog.
" Y Parch. W. Rowlands, cyn galw ar frodyr eraill, a sylwodd

fod y diweddar Mr. Ellis wedi bod yn y weinidogaeth am wyth

mlynedd a deugain. Yn ystod yr holl amser llafuriodd yn ei ardal

enedigol. Ni bu ohoni o gwbl ond ychydig fisoedd. Er iddo

barhau yn ei ardal ei hunan, yr oedd ei barch yn parhau hefyd, ac

yn myned yn fwy at y diwedd. Edrychid i fyny ato ef am gynghor

a chyfarwyddyd gan bawb. Yr oedd yn ddyn anymhongar—un o'r

rhai mwyaf felly. Yn ei farwolaeth, y mae bwlch wedi ei wneyd,

bwlch na lenwir mohono yn fuan, i'r un graddau ac yn yr un ystyr

ag y llenwid ganddo ef. Yr oedd yn awyddufl am anrhydedd, nid

iddo ei hun, ond i'r Arglwydd Iesu Gri.-t.

" Y Parch. H. Roberts, Bangor, a sylwai fod y golled ar ol ein

diweddar frawd. ^ír. Robert Ellis, nid i'r ardaloedd y bu yn llafurio
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ynddynt yn fwyaf uniongyrcliol yn unig. Tr oedd yn golled. i

Gyfarfod Y[isol Arfon, ac yn golled i'r Gymanfa. Y mae siroedd

Cymru wedi cael colled. Yr ydym wedi colli dyn, ac wedi colli

Cristion—Cristion enwog yn mysg ei frodyr. Yr ydym wedi colli

gweinidog—gweinidog ffyddlawn, un ot rhai mwyaf ffyddlawn yn

y sir yma, ac yn siroedd Cymru. Os gofynir yn mha le y mae Mr.

Ellis, yr unfyddaiynmhob Cyfarfod Misol—yn mha le y mae ? Nid

yw ar y ddaear, y mae wedi myned o'r byd hwn ; y mae wedi myned
o'r eglwys—yr eglwys filwriaethus. Nid yw yn un man ar y
ddaear. Y mae wedi ei golli o'r weinidogaeth. Y mae wedi
rhoddi ei swydd i fyny i Ben mawr yr eglwys. Y mae wedi ei

golli. Ond y mae ei goffadwriaeth yn fendigedig. "\Yedi cael

promotion y mae ein brawd. Y" mae wedi cael ei anrhydeddu. Y
mae y geiriau hyny, ' Yr wyf yn ewyllysio lle yr wyf fi fod ohonynt

hwythau hefyd gyda myfi,' wedi cael eu sylweddoli ganddo ef . Ni

ddywedaf fi mai efe oedd y duwiolaf, ac ni ddywedaf mai efe oedd

y pregethwr rhagoraf. Pe gwnawn i hyny, mi a wnawn gam â

chenedlaeth pobl yr Arglwydd. Ond mi a ddywedaf ei fod ef

heddyw yn dduwiolach na neb sydd ar y ddaear. Y' mae ei

wybodaeth erbyn hyn yn helaethach na gwybodaeth neb sydd ar y
ddaear. Nifl gn i ddim yn mha sefyllfa y mae yn y >~efoedd—pa

safle y mae wedi ei chymeryd. Nid oes fawr eto er pan y mae
wedi myned yno. Ond y mae ei ddedwyddwch yn berffaith. ' Y
mae efe wedi marw, yn llefaru eto.'

" Y Parch. G. Jones, Tregarth, a ddywedai ei fod yn teimlo yn
alarus ar ei ol. Yr oeddem yn gyfoed, yn gyd-ieuenctyd. Yr
oeddem wedi ein geni a'n magu yn y wlad hon, ac wedi aros ar hyd
ein bywyd yn y wlad hon. Buom ni yma o hyd. Y" mae yma rai

eraill wedi eu geni a'u magu yn y wlad, ond nid ydynt cystal a ni.

Y maent hwy wedi bod yn crwydro tipyn. Dechreuais i bregethu

fiwyddyn neu ddwy o'i flaen. Yr adeg yr oeddym yn dechreu

pregethu, yr oedd ef yn son am fyned allan yn genhadwi'. Y'sgrif-

enodd lythyr at Parry, o Gaer, gyda golwg ar hyny. Cymdeithas

Genhadol Llundain oedd yn bod y pryd hwnw. Byddai y Gym-
deithas hono yn cael ein harian ni, ond byddent yn gwrthod ein

pobl ni. Am hyny, cyn hir, fe ffurfiwyd cymdeithas genadol i ni

ein hunain. A phe buasai y gymdeithas hon yn bod yr adeg hono,

diau y buasai ein hanwyl frawd wedi myned allan. Yr oedd o yn
ddyn gwrol iawn, yn wahanol iawn i mi. Ac am ei fod yn fwy
gwrol a phenderfynol na mi fe aeth o 'mlaen i er's talm. Fe'm

gadawodd i fel pregethwr a phobpeth. A dyma fo wedi myn'd o

'mlaen i eto. Fel arall y byddem ni yn trefnu gyda'n gilydd. Fe

fyddem ni yn trefnu i mi fyned i ffwrdd yn nghyntaf. Ond dyma
i
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fo wedi ein gadael m yn gynarach nag yr oeddem ni yn meddwl

iddo fo wneyd. Y mae wedi cael cadw nosyl yn gynar. Felly y

mae meistr ag anrliydedd ynddo yn gwneyd gyda gweision da bob

amser. Y mae yn gadael iddynt gadw noswyl yn gynar. Felly

am ein hanwyl frawd, cafodd gadw nosyl yn gynar. A dyma ni

heddyw yn myned a'i gorff i'r bedd. 'Dallwn ni ddim gwneyd dim

gwell iddo heddyw. Ac yr ydym yn cáel ei ro'i mewn lle go dda

hefyd—ei ro'i yn y lle ' y gorweddodd yr Arglwydd.' Dyma y

gymwynas olaf allwn ni wneyd iddo, ei ro'i yn y bedd. Y mae

gan Iesu fìrist un gymwynas eto i'w wneyd iddo, ei godi o'r bedd.

Bendith y Nef fyddo ar ei deulu, ar ei weddw yn arbenig. Y mae

hi wedi dyfod i berthynas newydd â Duw yr wythnoa yma. Hi all

hawlio Duw dan deitl nas gallasai ei hawlio erioed o'r blaen,

1 Bamwr y gweddwon.'
H Y Parch. T. Roberts, Jerusalem, a ddywedai mor fawr oedd y

parch a deimlai tuagat y diweddar Mr Ellis. Yr oedd wedi ei

gyfarfod am y waith gyntaf yn llett y pregethwyr yn Lirerpool.

Y'r oedd dau beth ynddo wedi ei daro yn neillduol, un o ba rai a

ganfu, wedi iddo ddyfod i'w adnabod yn well, nad oedd wir am
dano. Un o'r ddau beth oedd ei gariad at y gwaith, a'i yinrnddiad

i'r gwaith. Po fwyaf cydnabyddus y deuai ú Mr. Ellis, cai fod hyny

yn hollol wir am dano. Peth arallynddo oedd ei ymddygiad swta,

ac ymddangosiadol sarug. Ond wedi dyfod i Arfon i breswylio, a

bod gryn lawer yn ei gymdeitlias, yr oedd dyn yn dyfod i'w hoffl

yn fwy fwy o hyd, ac yn dyfod i weled nad oedd dim sarugrwydd

yn ei galon. Vr wyf yn gobeitliio y cawn ni eto ei fwynhau yn

ei ysgrifeniadau. Yr oedd yn ysgrifenydd Cyrnraeg rhagurol a

gwych. Y mae ei ysgrifeniadau yn cynwys profion fod ynddo

wir athrylith. Yr oeddyn esiampl o Fethodistiaeth dda, o Fetho-

distiaeth Arfon. Ychwaneg na hyny, yr oedd yn Fethodist Calfin-

aidd. Ac yr oedd yn fwy na hyny, yr oedd yn gallu cydymdrimlo

â phobplaid grefyddol. Dywedai air mewn Cyfarfod Misol amaer

yn ol oedd yn profi hyny, pan yr oedd gweddio dros y weinidog-

aeth yn destyn ymddiddan, i berwyl felly, na byddai byth yn

cychwyn o'i ystafell ar brydnawn Sadwm, pan yn myned i'w daitli

Sabboth, heb ofyn i'r Arglwydd fendithio nid yn unig ei weinidog-

aeth ef ei hunan, ond gweinidogaeth ei holl frodyr gyda phob plaid

grefyddol. Dyna i chwi rywbeth 'Catholic' yn ngwir yatyr y

gair. Y ma^ dau air o ?

i eiddo ag y mae yn gweddu i 7ii en hyatyried

yn ddifrifol. Un o'r ddau oedd y cweatiwn y clywid ef yn ei ofyn

yn fynych, Beth wnewch ehwi o'r holl bobl annuwinl >y<ld yn yr

.•-! ? A 'lyna y gair arall, Nad oes obaith am lwyddiant

crefydd yn y wlad heb gael diwygiad crefyddol grymas.
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"Y Parch. D. Morris, Bwlan, a sylwai fod amlder ei feddyliau o'i

fewn yn peri iddo fethu gwybod pa beth a ddywedai. Pe y methwn
a dyweyd dim gan fy nheimladau, dywedwch am danaf , Wele fel

yr oedd efe yn ei garu.' Dydd o alar niawr yw heddyw. Dylai

fod-yn ddydd o ddiolch mawr hefyd. Yr ydym wedi colli un ag

y eyflawnwyd llawer o dystiolaethau y Beibl ynddo. Xid oes gan
neb ddim iw ddyweyd ond y da am dano. Fel y dywedwn weith-

iau am ambell un, ' Cystal ag y disgwyliwch iddo fod.' Fe fu ein

brawd Mr. Ellifl felly, cystal ag y gallesid diagwyl iddo fod. Beth pe

gallesid dyweyd hyny am bob un sydd yn y gynulleidfa fawr hon ?

A fyddai gan ryw un ohonoch rywbeth i'w ddyweyd fel pe dywedwn
am dano yn ngeiriau y Beibl, ' Yr oedd efe ynr cyfiawn '? Daw i

fyny âg aml un o hen dduwiolion y Beibl. Pe y dywedwn air arall am
dano, ' Gyda Duw y rhodiodd efe,' a oes rhywbeth gan neb ohonoch i'w

ddyweyd yn erbyn hyny? ' Yr oedd efe ynr Duw." A oes yma ryw
un a wrthwynebai y dywediad yma am dano ? Yr oedd ynr Duw
atoch chwi, ac yn r Duw trosoch chwi. Nid adnabum i yn fy oes

neb ffyddlonach nag ef . Beth y mae y dyrfa yma yn ei ddyweyd ?

A fuasai rhywun, ond ar gyfrif ei ffyddlondeb a'i ddaioni, yn peri fod

cynifer â hyn yn dyfod i'w gladdedigaeth ? Fe barhaodd ysbryd y
gwaith ynddo hyd y diwedd. Nid oedd yn ymresymwr ond yn er-

gydiwr. Yr oedd yn rhy frysiog i ymresymu. Ond gallai ergydio i

wneyd i fyny am y diffyg.

"Terfynwyd y gwasanaeth yn y capel drwy weddi gan y
Parch. D. Morris.

" "Wedi gosod y gweddillion i orwedd yn y bedd, cyfarchwyd y
dorf gan y Parch. W. Herbert, Cysegr. Dywedai fod pawb ohonom
yn barod i ddyweyd heddyw fel Eliseus ar ol Elias, ' Fy nhad, fy

nhad, cerbyd Israel a'i farchogion.' Y mae gwas ffyddlon i'r Ar-
glwydd fel yr un a gleddir heddyw yn dad i'w genedl a'i wlad.

Ac fel y mae cerbydau rhyfel a marchogion yn foddion i amddiffyn

y wlad, felly y mae gwr da fel hyn yn amddiffyn i wlad rhag
drygau. Colled yr ardal yn fawr am un oedd wedi ei osod yn
wyliedydd i d Israel, am im oedd yn penderfynu bod yn lân oddi-

wrth waed pawb oll. Bu ei weinidogaeth yn afaelgar a miniog.
Beth wnaethoch chwi, ei hen wrandawyr, â'i weinidogaeth ? Nîa

gellwch fyned heibio i orsedd y farn heb i'ch cyfrif fod yn frith

gan bregethau, cynghorion, a rhybuddion Eobert Ellis. Ein dyled-

swydd ni heddyw ydyw gogoneddu Duw ynddo ef . Er fod yma
un llestr pridd a ddygai ynddo y trysor anmhrisiadwy wedi ei

dori, eto y mae y trysor ei hunan yn parhau yn ei gyflawnder.

Gweddîwn am i Arglwydd y cynhauaf anfon gweision i'w gyn-
hauaf."
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Yr oedd yn bresenol gorph mawr o weinidogion, pregethwyr

a blaenoriaid Arfon, yii nghyda lluaws o gydlafurwyr iddo o sir-

oedd ereill, heblaw miloedd o drigolion yr ardaloedd cylchynol,

wedi dyfod yn nghyd i dalu y gymwynas olaf i un oedd mor
barchus ganddynt, ac un a weithiodd argyhoeddiad i gydwy-
bodau pawb a'i hadwaenai mai gr Duw ydoedd mewn gwir-

ionedd.

Traddododd y Parch. Rees Jones, Brynmenai, bregeth angladdol

i Mr. Ellis yn nghapel Disgwylfa noson y gladdedigaeth, i gynull-

eidfa luosog a llawn galar gan ymdeimlad o golled, oblegid y
gwyddent "idywysog ac i r niawr syrthio heddyw yn Israel."

Dechreuwyd y gwasanaeth gan y Parch. Williarn Thomas, Dyffryn,

a phregethodd Mr. Jones yn afaelgar a grymus oddiar 2 Timotheus

iv. 7, 8 :
" Mi a ymdrechais ymdrech dêg, mi a orphenais fy ngyrfa,

mi a gedwais y ffydd. O hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder

i'w chadw i mi, yr hon rydd yr Arglwydd, Bamwr cyfiawn, i mi y
dydd hwnw, ac nid yn unig i mi, ond hefyd i bawb a garant ei

ymddangosiad ef
."

Darfu i bwyllgor Undeb Llenyddol Deiniolen gynyg gwobr o

ddeg gini am Bryddest Goffadwriaethol iddo ar gyfer eu cylehwyl

liynyddol, dydd Nadolig, 1882, gan ymddiried y gorchwyl o feirn-

iadu i*r prif-fardd Gwalchmai. Allan o bump cyfansoddiad gwir
ragorol, barnwyd yn oreu bryddest " Yr Eryr," sef y Parch. G.

Tecwyn Parry, Llanberis. V mae y cyfansoddiad hwn gyda'r

feirniadaeth arno wedi ei gyhoeddi yn llyfr destlus.

Yn mis Mai, 1883, gosodwyd Cóf-adail ysgwâr, gyda Jjraped

ì'ase ardderchog ar ei phen, o Aberdeen Red Granite, i ddynodi
"man fechan ei fedd" ar draul y teulu, ar yr hon y mae yn
gerfiedig :

—

ER COF AM
Y PARCIL ROBERT ELLIS,

YSGOLDY,

A FU FARW MEDI 24, 1881,

VX 73 MLWYDD OED,

WEDI PREGETIIU GYDA'R TRLTXYDDIOX CALFINAIDD

AM 48 MLYXEDD,
A GWASANÀBTHÜ i:i arglwydd gyda

PHOB FPYDDLONDEB.

- A ll' 1! YDDLAWN YX KI IfOLL DY, MEOYS CWAS."
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Pa ìnor anrhydeddus bynag y dichon y góf-adail hou gael ei

hystyried, y gwirionedd ydyw yn ngeiriau Tecwyn :—

u Ei fywyd sanctaidd yma dan eneiniad

A erys yn wyrdd-lesni i*w gymeriad ;

Côf-golofn gras a fydd ei fywyd ef

Yn tlws arddangos pur rinweddau'r nef

;

A'i eiriau erys yn ysprydion byw
I anfarwoli enw gwron Duw."

Terfynir hanes y diwedd hwn a ddaeth yn rhan iddo yn ngeiriau

diweddaf yr adroddiad crybwylledig o'r gladdedigaeth :
—" Bellach,

heddwch i lwch y diweddar ffyddlawn Robert Ellis, Ysgold, a

nodded y nef fyddo dros ei weddw a'i blant, ei frodyr a'i chwior-

ydd galarus. O'i blant y mae pump yn aros, Alr. R. B. Ellis,

Clwtybont ; Mr. Ellis E. Ellis. Ysgold ; Mr. 0. R. Ellis, yn America ;

Mrs. J. Owen Jones, Capel Coch, Llanberis ; a Mrs. D. P. Williams,

Medical Ilall, Llanberis. Duwioldeb ac ymroddiad eu tad a'u

taid ddisgyno yn helaeth ar y plant a'r wyrion. Ei ddiwedd

tangnefeddus ef fyddo eu diwedd hwythau un ac oll."

PENNOD XII.

"DYN DUW."

Cymeriad Mr. Ellis yn nghyfmiad y ddau air hyn—Mr. Ellis fel

Dyn—Darlun desgrifiadol ohono—Fel meddyliirr—Athrylith, ei

natur a'i nodiceddau—Mr. Ellis yn ddyn o athrylith—Symledd

a naturioldeb—Y Pregethicr ar Ysgrifenydd—Craffder sylw-

adaeth—Dyn Duic—Ei grefydd bersonol—Mr. Ellis fel Pre-

gethicr—Xodwedd ei bregethau—Darlun ohono yn y Picìpud—
Mr. Ellis yn y Cyfarfod Eghcysig— Ymweled â Chleifìon—Yn
y Cyfarfod Misola'r Gymdeithasfa—Ei dynerwch at bregethwyr

ieuainc—Mr. Ellisfel ma-snachydd—Fel gwladicr— Cyfanrwydd
ei gymeriad.

Rhoddir i ni yn nghyfuniad y ddau air yma a ffurfiant destyn

y bennod hon grynhodeb cyflawn o nodwedd a neillduolion

gwrthddrych ein sylw presenol. Yr oedd Mr. Ellis yn ddyn,

ac yn un o'r esiamplau goreu o'r ddynoliaeth uchaf mewn
corff a meddwl. Ond pa mor rhagorol bynag yr ymddangosai
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fel dyn, yr oedd ei fod yii " ddyn Duw " yn addurn a choron ar

y cwbl.

Fel y dywed eí'e ei hun mewn un cysylltiad, nas gall dyn, er cael

pob gras, fod yn ddim uwchlaw dyn yrasol, felly y rhaid cydnabod
na wneir i fyny mewn cael pob gras am y diffyg o r hyn sydd

hanfodol i ddynoliaeth ardderchog. " Er i ti bwyo ffól mewn
morter a phestl yn mhlitli gwenith ; eto nid ymedy ei ffolineb âg
ef." Pa mor wrthun bynag y snia yr ymadrodd dyn ffôl duiriol,

y mae yn enw digon priodol ar y neb sydd gauddo ddynoliaeth sâl

o radd isel, ac eto y gwél Duw yn dda trwy raa ei achub. Felly

i sicrhau defnyddioldeb mewn bywyd a chymeradwyaeth ein

crefydd i at-dynu eraill at y Gwaredwr, y mae o'r pwys mwyaf,
nid yn unig ein bod wedi ein geni o Dduw, ond hefyd fod dynoliaeth

hyd yn nod " yr hen ddyn " ei hunan yn meddu olion amlwg o

elfenau gwir fonedd natur. Y mae dyn eto yn werthfawrocuch

nag aur coeth ; 'ie, dyn na chún o aur Ophir.

Cafodd gras y fantais hon ar Mr. Ellis o gael dynoliaeth wir

ardderchog i fod yn sylfaen cymhwysiad arno i yrfa o ymroddiad

a hunan-aberthiad dros Iesu Grist. Yr oedd efe yn ddyn yn Uawn
ystyr y gair, ac fel " dyn Duw," sancteiddiwyd y ddynoliaeth hon i

ymgysegriad trylwyr yn ngwasanaeth ei Arglwydd. Yr oedd ei

ddynoliaeth trwy ras yn cynieradwyo yr Efengyl i bawb a'i

hadwaenai.

Teimlwn raddau neillduol o anhawsder i dynu portreiad o'i

ddynoliaeth allanol, am nad oes genym ymddiried yn ein gallu

desgrifìadol i wneyd cyfiawnder ú'r gwrthddrych. Nia gwyddom
yn ngln á'r anhawsder hwn pa un fwyaf ydyw gyda golwg ar y
rhai a'i hadwaenai yn bersonol ynte y rhai na chawsent y fantais

hono. Gyda'r blaenaf, ein perygl fyddai syrthio yn is na'r hyn a

ddisgwylid ; a chyda'r olaf, ofni yr ydym nas gallwn roddi ond

darlun anmherffaith iawn ar y goreu. Dan yr amgylchiadau, nis

gallwn wneyd yn well na gosod yma ddesgrifiad ohono o ran " y
dyn oddiallan " yr anrhegwyd ni ág ef gan ein cyfaill medrus yn y
cylch hwn o athrylith lenyddol, y Parch. G. T. Parry. Dyma fel y
desgrifir ef gancM

" Yr oedd urddas yn perthyn i ddynoliaeth Mr. Ellis uwchlaw y
cyíîredin o ddynion. Yr ydym yn cofio sylwi arno yn arbenig

un tro pan yr eisteddai yn Nghadair Lywyddol Cyfarfod Misol

Arfon. Y mae yn cyfodi ar ei draed. V mae yn ei hwmour naturiol

ei hun heddyw pob y8g< igiad u'i eiddu yn naturiol ae awgrymiadol,

a'r peth hwnw—mò. oes enw i'w roddi arno eydd yn bod pao y
mae meddwl dyii o ran ansawdd yn gartreful, yn rhoddi eneiniad

ar bobpeth a berthyn iddo.
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" Ynidrechwn dynu ardeb bychan ohono yn ei gorph ac ansoddau

ei feddwl bywiog er niwyn i'r oes a ddêl gael rhyw syniad ani ei

neülduolion.

" Meddai gorff lluniaidd iawn, tàl, a hoenus yn ei ysgogiadau,

syth a glân o ran ei brydwedd, yn gydnerth a gogyhyd ei esgeir-

iau, ac yn ei syniudiadau yn sydyn fel y gwynt. Mor ddynol

ydyw ffurf ei wyneb, ac y niae y graen sydd ar ei wyneb yn
sicrwydd fod bywyd yn gryf yn ei gyfaiisoddiad. Y mae ei ben o

faintioli ychydig yn fwy na'r cyü'redin, talcen uchel, llydan a

llawn, yr aeliau braidd yn drymaidd, a dau lygad byw, chwareus,

a thyner pan y mae pobpeth yn iawn, ond yn dän byw, frlauillyd. a

gwibiog pan y mae rhywbeth o'i le ynddo ef ei hun, neu ynte

mewn rhywrai eraill. Y mae y gruddiau, y trwyn. y genau, a'r ên

yn naturiol, holl ranau y wynebpryd yn cyfareb i*w gilydd mewn
ffurf a maint, a theimlir wrth edrych arno ei fod yn spedmen da

o'r wynebpiryd dynol yn ei arddunedd cynhenid, a choronir y
nodweddion prydferth hyn âg urddas yr henafgwr—gwallt gwn
fel y gwlàn.

'• Yr oedd amrywiaeth yr expres8Ì0iu yn y wynebpryd bron yn

ddiderfyn, ac yn hollol ddarostyngedig i'r mood hwnw y byddai ei

feddwl ynddo ar y pryd.
" Yr oedd yr olwg allanol hou arno yn gredit i'r Cyfuncleb y

perthynai iddi, ond yn y ' dyn oddimewn ' yr oedd ei wir ragoriaeth,

oblegid ei neillduolrwydd niawr, a'r hyn oedd yn achos o'r holl

ysgogiadau sydyn, nwyfus, gweledig oedd y meddwl gwreiddiol,

amiibynol, nwyfus a chwareus oedd yn gweithredu yn yr anweledig.

Hwn oedd yn edrych yn llym ueii dyner trwy y llygaid, yn ol ei

deimlad prttddglwyfus neu lawen ar y pryd—yu gwrando, er heb

glywed ond ambell air gan absenoldeb meddwl, ac yn y cynhyrfiad

yn peri iddo neidio i fyny yn fyw drydau gwyllt, dirëol, ac

weitbiatt yn carlamu yn mlaen, heb ffrwyn y farn i lywodraethu ei

gamrau trystiog a nwyfnfl i'w dwyn dan rëol—yn gyru yn mlaen

gan godi ei lêf yn grâs, a'i drem yn wyllt, yn eistedd yn sydyn, yn

synfyfyrio—yn cyfodi eilwaith—yn sefyll yn fud—yn tyneru yn

yl fel baban yn ei gryd, ac yn gahr ei eiriau yn ol. Y gweith-

rediadau rhyfedd hyn oeddym ni yn eu gweled, ond yr oedd yr

achos mawr ohonynt yn anweledig yn y meddwl gwreiddiol,

hoenus, oedd yn rhydd ac yn nghanol ei nw^'liant. Cymerai y
pethati hyn le weithiatt pan na byddai neb yn disgwyl am danynt,

ond yr oeddynt yn amlygiadau neillduol o nodweddion ei

feddwl, yn ei arabedd llym a ffraeth, a'i dyuerwch prydferth

yr tm pryd.
" Plentyn natur ydoedd mewn gwirionedd, a thyfodd liyd y
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diwedd, gan gadw ei neillduolion er holl nerth dynwaredol ac un-

ffurfiol yr oes. Tra yr oedd pawb bron yn sefyll, cerdded ac yn
edrych yn yr ystûm, ynmeddwl ac yn siarad ynyr un dôn, yr oedd

ef yn eu canol yn cadw ei neillduolion ei hun, ac enillodd ei le yn
anrhydeddus fel y cyfryw yn holl gysylltiadau ei fywyd. Ün
Robert Ellis a fu, ac ni ddaw arall ar ei ol. Y mae y type wedi ei

roddi i'w gadw. Ond erys ei gymeriad crn, cyfan a phur yn gôf-

golofn ardderchog iddo yn ei wlad, ei eiriau ffraeth fyddant yn

ysprydion byw trwy gymoedd Eryri am lawer oes, a'i athrylith

dlôs a flagura yn ei ysgrifeniadau tra y darllenir iaith y Cymry.

Heddwch i'w lwch."

Eithr nid oedd y dyn oddiallan, er mor ardderchog, ond y babell,

yn yj* hon y preswyliai yr enaid anfarwol a gafodd ei fodolaeth yn

ngwaith Duw yn anadlu yn ei ffroenau ef anadl einioes. Yr enaid

hwn ydyw y dyn niewn gwirionedd. Dyma addurn a choron

rhagoriaeth creadigaeth dyn, a dyma ogoniant dynoliaeth y
gwrthddrych dan sylw. Meddiannwyd ef yn nechreuad ei oes âg

argyhoeddiad dwfn o uwchafiaeth yr enaid ar y corff, ac o'i ddyled-

swydd yntau mewn canlyniad i feithrin, diwyllio a choethi

galluoedd yr enaid hwn i'r gradd uchaf o berffeithiad y gallai

ymestyn ato. Y mae ei hanes boreuol yn ei ddangos yn un a

lafuriai yn ddyfal yn y cyfeiriad yma. Y canlyniad fu, daeth yn

feddyliwr ac yn gymeriad hollol ar ei ben ei hun. Nid ydym yn

dyweyd ei fod yn uwch fel meddyliwr na dynion yn gyffredin, ond

trwy y cwrs o astudiaeth a sylwadaeth y disgyblodd ei hun drwyddo,

daeth yn feddyliwr nad oedd undyn am foment yn tybied ei fod

yn ceisio efelychu neb arall. Gwnaeth ffurf neu gynllun (mould)

o feddwl a barodd ei fod yn ymddangos yn hollol fel efe ei hunan,

ac nid neb arall. Y
T
r oedd o feddwl yn hoenus, pert a sydyn, ond

yn hollol dlws a naturiol. Rhodcles hyn fath o fireindra i'w ddull

o feddwl a'i gwnai bob amser yn llawn o syn i wrando arno.

" Nid yw pob pren yn y goedwig yn tyfu yn yr un ffurf, er bod y
bywycl sydd yn yr oll yr un o ran natur ; ond gwahaniaetha yn y
dadblygiad ohono. Y

T

r un modcl y gellir dyweyd am y bywyd dynol.

Nid ydyw hwn y-chwaith, er yr un o ran natur, yn dadblygu yn yr

un ffurf, oblegicl fel rheol y mae i bob dyn nodWedd gynhenid sydcl

yn perthyn iddo ef ei hun."

Y mae y wedd hon ar y dyn yn ein dwyn wyneb yn wyneb â

chwestiwn pwysig ei athrylith. Profa y dyfyniad blaenorol fod

elfen o wreiddwlder yn perthyn iddo, ac y mac hyny yn gyfystyr .i

dyweyd ei fod i ryw raddau yn athrylithgar. Gorchwyl digori

anhawdd yr un pryd yw medru dyweyd betfa ydyw athrylith. Y

mae y darnodiaclau o'r hyn yclyw bron mor amrywiol a'r ff urtìau y
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mae lú ei hunan yn profi ei bodolaeth drwyddynt. Dichon y bydd
dyweyd fod gwir athrylith yn gynwysedig mewn cyfuniad ansoddau

meddyhol cyferbyniol, os nad gwrthwynebus i'w gilydd, yn ddar-

nodiad llawn mor gryno a chynhwysfawr a'r un arall. Yn ol y
darnodiad hwn, ceir ymdreiddiad dwfn yn gyfunedig á dychymyg
bywiog, a chraffder cyflym yn gyfunedig âg ymroddiad di-ildio a

phenderfynol. Y mae yr athrylith hon, gan hyny, yn gwneyd ei

hun yn hysbys trwy ddwyn o gwmpas yn ei ffordd ei hun mewii

rhyw gylch o weithrediad dynol rywbeth anyhyffredin. Nid ydyw
yn gwneyd un gwahaniaeth pa un ai mewn rhoddi ffurf neicydd. i'r

hyn oedd yu bod yn flaenorol, ynte dyfeisio yr hyn sydd neicydd a

wna athrylith. Profa ei bodolaeth yn y naill ffordd a'r llall. Felly

y mae ei chynyrchion hi bob amser yn cael eu nodweddu â

yicreiddiolder o ran ffurfneu wùianedd.

Pa un bynag ai yn ol safon y daruodiad hwn o athrylith, neu

ynte yn ol y deffìniad ohoni fel gallu i gymeryd trafferth, neu ryw
ddarnodiad arall, nis gall un darllenydd ystyr-bwyll ar ol darllen

yr huuan-gofiant blaenorol a'r gweithiau dilynol wrthod i'n

gwrthddrych safle o anrhydedd yn mhlith gwir feibion athrylith.

Y mae y symledd a'r naturioldeb arddull a berthyn iddo yn brawf

diymwad ohoni. Ceir ynddo ymdreiddiad dwfn i'r eg^wddorion
ydynt o dan ac yn llywodraethu digwyddiadau, a hyny yn gyfun-

edig â'r dychymyg mw^,-af bywiog. Y mae craffder a dyfal-barhad

wedi cael ieuad prydferth odiaeth o gymharus ynddo. Y mae yr

asbri ysgafn llawn o fywyd a rêd drwy ei ysgrifeniadau yn brawf
anwadadwA* o athrylith wir.

Ond nodwedd neillduol ei athrylith ef , fel y daw i'r golwg yn ei

bregethau a'i ysgrifeniadau. ydyw y gallu i gymeryd trafferth gyda

phobpeth nes ei wneyd yn iawn. Nid oedd ei feddwl yn cael ei

nodweddu gan barodrwydd i gynyrchu llawer, yn gymaint a'r

drafferth a gymerai, a'r ymdrech y byddai ynddi yn barhaus i

ddwyn allan yr hyn fyddai ganddo yn y symledd a'r naturioldeb

oedd mor briodol iddo. Ysgiifenai ei bregeth bedair neu chwe'
gwaith drosodd cyn meddu ymddiiied ynddi i'w thraddodi, a'r un
modd drachefn gyda'i ysgrifeniadau cyn anturio eu hanfon ymaith
i'w hargraffu. Bhydd hyn gyfrif i fesur mawr am symledd,

coethder a dillynder ei iaith a'i arddull yn ei bregethau a'i

ysgrifeniadau. Yr oedd hyd yn nod y bhcch a gynwj-sai y perl o

feddwl yn gaboledig ganddo, ac yn waith celfyddyd o'r radd uchaf

,

ac yr oedd y perl cuddiedig ynddo yn llawn gwerth y drafferth a

gymerid gyda'r blwch oedd i'w gadw. " Chwiliodd y pregetliwr

am eiriau cymeradwj-." Pregethodd yr efengyl, ac ysgrifenodd yn
iaith y werin, gan gyflawni pob diffyg o eiddo hono a chyfiawnder
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iaith y Beibl Cymraeg. Rhoddodd adgyfodiad i lawer hen air

Cymraeg oedd wedi ei gladdu, gan beri i ni deimlo y golled a

gawsom trwy ollwug ymaith eiriau syml ac unsill yr hen iaith,

a'u newid am fursendod cymysg-ryw llawer o'r bastardd-eiriau

diweddar. Sicrheir gan wr o farn a gallu fod ei Gyraraeg yn ei

bregethau a'i yegrifeniadau yn gynllun o symledd, nerth ac

effeithiolrwydd.

Beth bynag ydoedd rhagoriaeth ei athrylith fel y deuai i'r gohvg
yn amwÌBg allanol ieithweddiad, yr oedd ei phrif ragoriaeth yn
nghynwysiad y bregeth a mater yr ysgrif. Tra yr oedd gwir
fywyd athrylith yn amlwg yn y bregeth a'r ysgrif, yr oedd llinell

eglur o wahaniaeth rhyngddynt á'u gilydd, a gwahaniaethiad sydd

yn codi o syniad priodol am yr hyn sydd hanf'odol i'r naill a'r llall

ohonynt. Nodwedd ei bregethau, gan mwyaf, ydoedd y cyffrous

a'r ymarferol. Yr oedd ei hunan yn ddyn o feddwl difrif-ddwys.

Yr oedd dyfnder yn ei grefydd, ac o ganlyniad dwysder yn ei

weinidogaeth. Ilyn, y mae yn bosibl, sydd yn un peth yn cyfrif

am y ffaith mai anfynych iawn y ceid ganddo bregeth ar bwnc
duwinyddol a ofynai ymresymiad manwl a chywrain. Xid oedd

ganddo nemawr o flâs ar, na hamdden at orchwyl felly. Fel y
sylwai y Parch. David Morris, ddiwrnod ei gladdedigaeth, nid oedd

ganddo yr amynedd angenrheidiol i ymresymu yn fanwl, ond yn

hytrach ergydiwr ydoedd a anelai ei saethau, acaluchiai ei belenau

i ganol gwersyll y gelynion, ac a glwyfai yn farwol y rlian amlaf

o lawer. " Pregethwr cyfiawnder " oedd y teitl a enillodd ar hyd
ei weinidogaeth, ac wedi ei farw gellir clywed aml un yn gofyn,
" Pwy a ddywed wrthym bellach am fyw yn onest, talu ein dyled-

ion, ac arfer cyfiawnder ymarferol ar ol ymadawiad Robert

Ellis?"

Yn ei ysgrifeniadau, drachefn, ni a gawn ei athrylith ddiledryw

yn dyfod i'r golwg yn y bywyd sydd yn rhedeg trwy ei holl

ddeegrinadau. Y mae yn portreadu y gwahanol ddigwyddiadau

mor fyw a gwirioneddol nea y mae y meddwl yn eu gweled yn

ymsymud ger ei fron. Teimlir wrth eu darllen y gallai arlunydd

medrus dynu darlun campus ar y canvas oddiwrtbynt. Y mae
adgyfodiad bywyd i'w gael ynddynt i'r cymeriadau o rai rhagorol

y ddaear a bortreadir ganddo yn ei ysgrit'au. Megys y dywed am
dano ei hun fel darllenwr, " Rhaid i mi ochelyd y novel, onite bydd
i'r cyfryw ddarlleniad fy icitchio. Cefais brawf o hyny yn
ddiweddai yn un o nofelau Syr Walter Scott." Felly y gellir

dyweyd am dano fel ysgrifenydd, fod ei feddwl yn cynwya y teithi

hyny a fuasent yn sicrhau iddo safie uchel ac anrhydeddus fel ffug-

hanes}*dd o draddodiadau a rhamautau Cymreig yn wladol a
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chrefyddol. Oud cysegrodd ef ei holl daleutau i grefydd, a bydd

crefydd ar ei heuill am byth oblegid yr ymgysegriad hwn o'i eiddo.

Yn ngrym yr athrylith hon, er iddo hanu o urddasol feibion

llafur, a pharhau ar hyd ei oes faith o rau teimlad ac yspryd yn un
o'r bobl gyffredin, dyrchafwyd ef i fod yu freuin arnyut i*w

llywodraethu yu ìnhob daioui a rhinwedd. Cariodd argyhoeddiad

o ddifrifoldeb a chydwybodolrwydd gyda'i holl ddysgeidiaeth a

ddiarfogai feirniadaeth, ac a orfodai ei wraudawyr i gredu ei fod

yn ymboeui yu y gair a'r athrawiaeth o gariad tuagatyut, ac o

awydd pur a syml am ogoniant y Diw a wasanaethai. Ni chafodd

ond ychydig o fanteision addyag, ond gwnaeth y defnydd goreu o'r

ychydig a gafodd, a chyda meddwl parod i dderbyn, parhaodd i

lafurio, ac yu euwedig i sylwi ar bobpeth, fel yr oedd yu un o'r

dynion ëaugaf ei wybodaeth yn anirywiol ganghenau dysgeidiaeth

gyffredinol a duwinyddol y cyfai-fua^om ág ef. Cofus geuym
glywed am y diweddar Mr. Humphrey?, Dyiîryn, yn gofyn am
ddyu y dywedìd am dauo wrtho ei fod yn ddyn o wybodaeth ëaug,

" Èut ìs he a man of ob-sercation t
"

( " A ydyw yu ddyu o sylwad-

aeth ? '" ) Hyn mewn modd neillduol oedd un o nodwedcÜou
arbenig Mr. Ellis. Yr oedd yn sylwedydd craffus, mauwl a chofus,

fel nad oedd dim bron yn digwydd yn ei ddyddiau, nad oedd trwy
ei sylwadaeth yn ychwanegu yn barhaus at ystorfa ëang ei wybod-
aeth. Fel y dywed iui am dauo, nid oedd genym neb a dalodd fwy
o sylw i agwedd crefydd yu ein plith, ac ni feddem wyliwr mwy
effro a ffyddlawu ar ffurriau Seion nag efe. Y mae t- i yagrifan ar

yr Adfywiadau Crefyddol, ac ar Gyfarfodydd Misol Sir Gaernarfon

ac Arfon, yn brawf diamheuol o'r elfeu hcn a nodweddai ei

athrylith.

Y mae y sylw a wnaed ar ei waith yn cysegru ei athrylith

i wasauaeth crefydd Iesu Grist. yn ein dwyn ar nnwaith o edrych

amo fel dyn, i syllu arno fel yr oedd yn u ddyn Duw." Beth bynag

a ddaeth trw^- lafur ac ymrüad i fod fel dyn, aberthodd y cwbl ar

allor crefydd i'r Duw y teimlai mor rwyinedig iddo am dcüaugfa

ac iachawdwriaeth i'w euaid. Nid oes un lle i neb amheu gwiriou-

edd ei grefydd bersouol. Y mae yn ddiamheu mai efe ei hunau a

amheuodd fwyaf arui o bawb. Dwy elfen fawi- lwodraethol ei

fywyd crefyddol oeddynt fyfyrdod a gwaith. Trwy yr elfenau

hyn fel moddion y derbyniai ei nerth ysprydol. Ei hoff awdurou
i'w darlleu er adeiladaeth ysprydol oeddyut Baxter, Gurual,

Bunyau, Charles o'r Bala, George Lt-wis ac eraill o dueddfiyd i

gyuyrchu gydag ychwanegiad gwybodaeth, yspiyd defosiynol ac

addolgar. Llefara yr un frawddeg a ddyfynwyd yn barod o'i

ddydd-lyfr, "Cael fy chwipìo gan Baxter j-n ' Xghorijhwyûfa'r
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Saint
'

" gyfrolau am ansawdd a moddion cynydd ei grefydd ber-

sonol ac ysprydol. Treuliodd oes ddisglaer fel Cristion cywir er

anrhydedd i'w Waredwr a gogoniant i Dduw.
Ond yr oedd efe yn "ddyn Duw" mewn ystyr uwch na hon.

Dyma ydoedd efe mewn modd arbenig yn y cymeriad o bregethwr
yr efengyl. Yr oedd ef yn y cysylltiad hwn yn llenwi i fesur

mawT syniad Dr. Owen, fod gwir weinidog ì Grist yn grëadigaeth o

eiddo Daw. Yn y gwâs a'r prophwyd anfonedig yma gan Dduw,
a chenadwri cymod wedi ei hymddiried iddo i'w thraethu i fyd

colledig, y ceir eglurhad llawn a boddhaol ar y gwneyd a fu arno

fel dyn. Buasai dynoliaeth allanol a meddyliol o'r fath oedd

ganddo ef mewn perygl o fyned yn ofer, ond fel y daeth yn
gysegredig ganddo yn y cymeriad o "r Duw."
Mewn trefn, gan hyny, i'w weled yn y cymeriad uchaf hwn,

rhaid i ni ei ddilyn yn ngwahanol gylchoedd ei weithgarwch a'i

ddefnyddioldeb. Fel y cylch uchaf a phwysicaf, rhaid ei ddilyn i'r

pwlpnd, er cael golwg arno fel " cenad hedd " yn sefyll rhwng y
byw a'r meirw. Yr ydyni yn barod wedi manylu ar ei bregethau

fel cyfansoddiad, a chyn cael darlun ohono fel pregethwr y mae
sylw neu ddau ar nodiuedd ei bregethu yn ymddangos i ni yn
angenrheidiol. Y'r oedd ei bregethu yn amlwg yn amcanu at

leshâd ysprydol ei wrandawyr. Ceid yn ei bregeth amrywiaeth,

cymesuredd a chysondeb, ond ymgollai y cwbl mewn unoliaeth

bywyd harcld. Yn hyn tebygai i'r Arglwydd Iesu. Pregethai yn
fynych gyda'r fath ryinusder nes dychrynu y di-grefydd. Arweiniai

ei wrandawyi at Sinai, " mangre y daran-follt gref," ond ymarferol,

fel yr awgrymwyd o'r blaen, oedd nodwedd amlwg ei bregethu.

Eglurai grefydd fel peth y dylid ei byw, a cheir y wedd ymarferol,

hon yn gnewyllyn y bregeth, fel yr arferai ddyweyd, " Os ydyw dy
grefydd yn rhy wan i lywodraethu dy fywyd, y mae yn sicr o fod

yn rhy wan i gadw dy enaid." Dylid coíio hefyd ei fod yn gryf

yn yr ymarferol, nid am ei fod o feddwl arwynebol. Xa, y dwfn-
dreiddiol fedr ddyfod agosaf atom yn yr ymarferol. ('awn yr

engraifft uchaf o hyn yn Iesu Grist. " Ni lefarodd dyn erioed fel

y dyn hwn," meddai ei wrandawyr. " A bu aruthr ganddynt wrth
ei athrawiaeth ef ; canys ei ymadrodd ef oedd gydag awdurdod."

Eto ni lefarodd neb eiriau mor blaen a gwirioneddau mwy
ymarferol nac Efe. Felly nerth a dyfnder gweithrediad y meddwl
a fendithiai yr Yspryd Glán i roddi y i'ath rym ac eneiniad

ur wilìoneddau ymarferol bywyd crefydd yn ngweinidogaeth

.Mr. i:ilis.

Bellach y mae yn bryd cael golwg arno yn pregethu, ac nifl

gallwn yn well i wneyd cytiawnder ág ef yn y cymeriad hwn na
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gadael i'n cyfaill, y Parch. G. Tecwyn Parry, ei ddesgrifìo yn y dull

medrus a naturiol a nodwedda ei " Bryddest Goffadwriaethol " :—

" Efengylydd rnád, ei ddoniau gwir

Sy'n llifo 'n fyw arabedd yn y tir
;

Darfelydd awen fu 'n anturio 'n mlaen

I roddi arnlinelliad—rhoi ar daen

Ei dlws nodweddion ;—wele, saif yn fud,

Yn dàl, unionsyth, penwyn, teg ei bryd,

Mewn urddas yn y pwlpud ; onid yw
ES safìad fel urddasol angel Duw
Pan y derbynia arch o'r oraedd wèn
I draethu cenaclwri Ior uwch ben

Colledig fyd ? Difrifwch >y'n ei wedd,

Arwyddlim pryder calon ar ei sedd
;

Ei lygaid wibiunt fel y fellten lem

—

Arwyddion cynhyrfiadau sy*n ei drem
;

Ei luniaidd gorph a blyga 'n yl i lawr—
Estyna'r Llyfr Emynau ; rhydd yn awr
Yr emyn allan mewn acceniad clir,

Ei oslef ddywed fod barddoniaeth wir

Yr emyn yn cynhyrfu 'i galon ef,

A chwyd ei yspryd i gymundeb nef,

—

('ymuudeb anweledig yw yn awr
;

Ond wele fflachiad bywiol, tr yn wawr
Ar feddwl yr addolwyi

;
gwelir gwên

Yn chwareu mewn tynerwch ar yr hên
A'r ieuauc dan gynhyrriad teimladbyw
Ei galon yn y gwaith ; ac onid yw
Barddoniaeth bur fel pelydr huan mawr
Yn enyn bywyd nefoedd ar y llawr ?

" Yr emyn a ddatgenir—onid gras

Yn swynol a accenir gyda blas ?

Mae yntau 'n imo weitliiau ; clywch ei lef

Yn adsam uwch y dorf mewn accen gref

;

Dystawa 'n sydyn ; synfyfyria
?n brudd,

Och'neidiau dyfnion prudd-der welwa 'i rudd
;

Eistedda 'r dorf , ac onid yw eu gwedd
Yn siarad iddynt brofi dwyfol hedd ?

" Yn awr, ymeifl yn hen oraclau 'r nef

—

üarllena 'r gair yn hygly^- ; dyrcha'i lef,

Arafa 'n sydyu, chma'r dorf yn an—
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Xewidia gwedd ei wyneb, saif ar hyn,

Nî fn antnrio 'n mlaen ; try 'n ol ar frys

;

Darllena eilwaith gyda gryrn, a'i fs
Yn pyso ar y fan ; newidia gwedd
Ei wyneb hardd, ymdaena arno hedd

Fel awel hâf
;
ymdreiddia'n anadl fyw

Trwy'r dyrfa oll yn ngrym gwirionedd Duw.

•• • Gweddiwn' yw y gair ddyfera'n yl
Dros ei wefusau pur mewn hyfryd hwyl

;

Difrifwch sy'n teyrnasu, enfyn ef

Ei ddymuniadau 'n enw Crist i'r nef

;

Ymgyll yn llwyr yn yr ymdrechfa hon,

A'i ddymuniadau sydd yn chwyddo 'i fron ;

Mor daer a dyfal yw ; ei enaid aydd

Yn esgyn fry i mewn i oleu dydd

Ysprydol fyd. nefol adeg swynol

—

Adgofion hyfryd sydd yn llifo'n fywiol

Aberoedd fel y grisial pan fa'i ef

Mewn aml weddi daer yn siglo'r nef

.

" Darllena 'i destyn gyda phwyslais clir,

Accenai fel pe mynai nodi 'r gwir—

Y gwir y mynai ef eu sylw 'n awr

Ar feddwl ei wrandawyr ; onid oes

Atdyniad anweledig yn y Groes ?

líwn ydyw testyn mawr ei ymffrost ef.

Ei olwg sydd angylaidd ; mae y nef

Yn gwenu ar ei ysbryd heddyw 'n olau,

Ac yntau 'n rhodio ar ei uchelfanau

;

Sirioldeb chwery ar ei ruddiau múd,

O dan awelon hyfryd nefol wlad.

O ! genad hedd i'r byd—' Gwr Duw yw ef'—

A bri oeodwyd arno gan y nef

Fel efengylydd gwir. Mor dlws a byw
Vr athronydda ddwfn feddyliau Duw
Yn ei oraclau bywiol ger ein bron

;

Newydd-deb a gwreiddioldeb grëa dòn

wir lawenydd ; aaif y dyrfa'n sn
l'an ymddyrchafai ef fel

4 angel gwyn,"

Yn ngfym ei fyw athrylith, sanctaidd, gref,

Mewn ehediadau uchel tua 'r nef

;

Mae 'i gorff jm crynu dan ddylanwad nerthol
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Gwirionedd Duw fel trydan byw gwefreiddiol

Yn chwyddo *i galon fawr ; newidia 'i wedd,

—

Ei lais, a'i ystnm sydd fel cenad hedd

Yn ymyl Diw : estyna'i ddeufys hir

—

Arwyddlun yw i ni o lanw "r gwir

Mewn nerth yn tori dros geulanau llyn

P^i feddwl mawr ;
ymchwyddo 'n uwch a fn

Bi fyw athrylith ; dring fynyddoedd bàn

Y brynedigol drefn yn raddol, gan

Ddarlunio eu teleidion ; daw pob un

Yn ngwìag dryloew 'i feddwl ef ei hun

Ye\ panurama—mýg ogoniant hon

Oynhyrfa 'i ysbryd mawi a chrëa dòn

Addoliad yn nghalonau'r dyrfa aydd

Yn crogi wrth ei wefus bur, a'r dydd

Yn tori ar eu meddwl gyda Bwyn
Tangnefedd dwfn y nefol fyd, gan ddwyn
Arddunedd yr Eneiniog yn ei frì

Yn ngoleu llachar marw Calfari.

Mae tinc ei lais yn llawn peroriaeth swynol,

A'i oslef ddywed fod awelon nefol

Yn chwareu tanau 'i galon ; onid yw
VÀ ddywediadau fel y marwor byw
Oddiar yr allor ddwyfol yn y nef ?

Ymddyrcha mewn arddunedd, cwyd ei lef,

A ffrwd hyawdledd sy'n ymarllwys gan

Drydanú'r gynulleidfa yn y fan.

Llefara 'n hyf -' Fy nhestyn yw y Groes;

• V Qroes, de^tyn uchel—dwyfol loes

' Y dwyfol ddyn. Paham dyrchafwyd Ef
' I'r Groes ?—Paham ?—I agor pyrth y nef

' I golledigion byd : eiriau swynol,

' A'u llewyrch yn pelydru dydd tragw^'ddol—
' Mae 'r gair " A minau os dyrchefir fi

• " A dynaf bawb'* yn adsain dwyfol fri.

' " Dyrchafu.'' " tynu," tynu ato'i Hun—
' ddwyfol nerth—nerth Trindod yw yn un

;

' Un cariad annherfynol fel y mór
;

' üh ymchwydd o drag'wj'ddol fynwes Ior,

' 1 nofio dyn i'w heddwch ; onid oes

' Atdyniad annherfynol yn y Groes ?—
' A yw y Groes yn tynu 'th galon di ?

' Mae coron ^-nddi o anfeidrol fri.'

"
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" Dyn Duw " oedd efe hefyd mewn modd neillduol yn y cyfarfod

eglwysig. Yroeddyddawn i ymddiddan mor gref yn naturiol

ynddo, fel yr oedd yn tynu ailan y frawdoliaeth i rydd-ymddiddan
am bethau ysprydol. Yr oedd ei M gyiiwyr cyffredin " anghyffredin

yn ei ddysgu mai gwanychdod i'r " seiat " ydyw meithdergormodol.

Ni byddai efe un amser, oddieithr mewn amgylchiadau neillduol

iawn, yn foddlawn i'r cyfarfod barhau mwy nag awr, a gwasgai

i'r " awr " yma fwy o waith nag a wneir gau aml un mewn dwy.

Byr, bywiog a buddiol oedd ei arwyddair ef yn y cysylltiad hwn.

Mor fedrus ydoedd i drin profiadau y saint, i'w dwyn i orwedd yn
mhorfeydd gwelltog y gwirionedd, ac i*w tywys gerllaw dyfroedd

tawel myfyrdod a chymundeb â Duw. Medrai efe ddefnyddio

profiad y naill i gael allan broíiad y llall, a thrwy ymddiddan

mewn rhyddid, byddai y cynulliad yn troi allan yn foddion gras,

ac yn ymgeleddiad ysprydol i blant yr Arglwydd.

Elfeu neillduol o werthfawr iddo yn y cysylltiad hwn oedd y
gallu a feddai i adnabod y dinc mewn profiad. Gwyddai ar

unwaith pa un ai arian bathol y Xefoedd ynte arian drwg rhagrith

a ddygid i'r bwrdd cyfnewid yn y seiat. Yr oedd hefyd yn ddigon

hýf a didderbyn-wyneb i gondemnio profiad y yicyddai mai un

yicneyd ac aricynebul ydoedd. Clywsom am dano unwaith wrth

ymddiddan âg aelod yn cael gair gan un yr oedd ganddo seiliau

cryfion i gredu nad oedd hollol ddidwyll fel profiad iddo. Troai

ymaith yn sydyn tra yr oedd y brawd ar ganol adrodd, a symudai

at y nesaf gan ddyweyd mewn tôn awgrymiadol, " Twt ! twt !

"

Bli y tro o fendith, a gwnaeth y cerydd leshád, gan yr arweiniodd

y cyfryw un i ymofyn gwir brofiad. Yr oedd yn gofyn doeth-

ineb mawr i wybod yr adeg, ac yspryd crefyddol o radd uchel i

fedru gwneyd peth fel hyn heb beri mwy o ddrwg nac o ddaioni

trwyddo. Pan yn ymddiddan â dyn y credai oedd yn y perygl o

fod yn rhy fydol, dywedai, " Rho'wch chwareu teg i'r enaid," a

gofalai am olew cariad i wella yr archoll trwy ddyweyd fod " yn

llawer haws i"r tlaicd gael crefydd bur na chyfoeth byd." Und
gyda'r hen dduwiolion profiadol y byddai yn cael ei godi i ehedeg

yn uchel, a byddai ei yspryd yn cael ei danio gan y gwirionedd nes

peri iddo golli ei hunan mewn hyawdledd cyffyrddiad marrnoryn

oddiar allor Duw a'i wefusau. Byddai pawb wrth eu bodd y pryd

yma, a;r >~efoedd yn tywallt amynt, nes ar rai adegau y terfynai y
cyfarfod mewn sain cán a moliant.

Yr oedd y ddawn hon oedd ganddo o ddyweyd y gair priodol a'r

gair mewu pryd wrth bob dosbarth yu elfen anmhrisiadwy o

werthfawr yn ei ddefnyddioldeb cyhoeddus. Nid oedd y gallu

hwn yn fwy prydferth yn un man, nac yn fwy derbyniol ychwaith



145

/ nag yn ei ymweliadan â'r cleifion. Ymweliad crefyddol fyddai yr

eiddo ef, ac nid dim arall. Y cyfryw ymweliad ydoedd a barai i'r

claf deimlo yn fynych y bu " angel Duw "' gydag ef , ond fel y
teimlai y gwyddai " yr hen weinidog " am ei ofnau a'i brofìad yn
llawer gwell na'r un angel yn y nefoedd.

Un ydoedd hefyd a safai ar ei ben ei hun yn hollol yn ei wein-

yddiad o'r gwasanaeth crefyddol yn nglyn â chladdedigaethau

Fel y mae Methodistiaid rhan uchaf plwyf Llanddeiniolen er's

amser maith wedi sicrhau claddfa yn eiddo iddynt fel Ymneilldu-

wyr, ac fel mai efe am dymhor hir fu yr unig weinidog perthynol

i'r Cyfundeb yn y rhanbarth hwn, yr oedd yr alwad am ei

wasanaeth yn hyn o orchwyl yn dra mynych, ac i weinyddu y
gymwynas olaf hon i bob math o bersonau, dniol ac annnwiol.

Yr oedd hefyd wedi arfer gwneyd math o anerchiad neu bregeth

fèr oddiar gyfran o'r Ysgrythyr ar bob achlysur, fel yr oedd hyn

yn gofyn doethineb mawr yn ei grybwylliad am y marw, yn
enwedig ar rai amgylchiadau, rhag ar y naill law archolli teimlad y
perthynasau trwy ddyweyd gormod owirìonedd, ac ar y llaw arall

i wn-galchu pob cymeriad i fod i gyd yr un fath a'u güydd. Y
mae yr anerchiad hwn i bob un a ddechreuodd arno yn sicr o

fod yn fater delicate a dyweyd y lleiaf. Clywsom unwaith am
athraw coleg yn holi tad un o'r efrydwyr oedd wedi aefydju fel

gweinidog ar eglwys pa fodd yr oedd Thomas yn dyfod yn mlaen

yn ei gylch newydd. Atebai y tad "ei fod yn gysurus ac yn

ymddangos yn gwneyd yn dda iawn ;
" ond ychwanegai, " Gyda'r

claddu y mae yn colli fwyaf ." " Beth," ebai yr athraw, " 'does

bosibl bod neb yn codi ar ol eu claddu ganddo." Nid oedd peiygl

dim fel hyn yn ngln ä Mr. Ellis. Yr oedd ei weinyddiad ef o'r

gwasanaeth hwn mor briodol, gweddaidd a thueddol i wneyd y
defnydd ac i sicrhau yr argraff oreu fel mantais werthfawr ar

brudd-der a difrifwch yr amgylclúad, nes peri yr ymddangosai ei

synwyr da a'i yspryd crefyddol yn llawn mor brydferth yma ag yn
un gwasanaeth i'w Arglwydd.

Wrth ei ddilyn eto i'r Cyfarfod Misol a'r Gymdeithasfa, daw ei

gynghor diogel a"i farn aeddfed fel dyn, a'i grefydd yn gystal a'i

wasanaeth ymroddedig fel " dyn Duw " i fod yn amlycach na dim
yn ei hanes. Yn ei deimlad ei hun, yr annheilyngaf a'r anghy-

niwysaf o bawb ydoedd i gael lle a dylanwad yn mysg ei frodyr.

Cadwodd yr ymdeimlad hwn ef rhag bod mor rhydd a chartrefol

ag y dylasai fod yn ngln â'r Gymdeithasfa. Ond yn y Cyfarfod

Misol bu yn lle llygaid, ac yn arweinydd diogel a rhagorol o'i

ffurfiad fel Cyfarfod Misol Arfon hyd ddiwedd ei oes. Yr oedd

yn un a fedrai ddyweyd gair yn ei arnser, a hwnw y gair yr oedd
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aug (ii am dano yn ei amser hefýd. Byüdai ei sydyhrwýdd weithiau

yn ymylu ar droi allau yn fyrbwylldra.a dywëdai ambell airý pryd
írwnw y gofidiai <>'i blegid yn t'nan, ond yiniachäi yn lmr ebrwydd
trwy gael codi yr un mor sydyn a dýéÿd mewn módd bryaiog,
" "Rwy'n tynn y gair yna yn öl. Ni (idlaswn ei ddyweyd. Gair

ffôl ydyw," ac eistêddari i lawr fël nn wedi cael gollyngdod.

Yr oedd yn méddu gallu neillduol i daëlu ystorriìydä a godent

yn awr a phryd arall yn y Cýfárfód Misol. (ìyda barn bwyllog a

gariai argyhoeddiad o uniondeb gyda hi, gwastadhái yr ânghyd-
welediad nes y

" Tawelai'r 'storm heb adael dim o'i hól,

Ymdaena gwên ar wyneb pawb yn awr
Fel cydnabyddiaeth o'i ddylanwad mawr."

Codai weiîhian yn Bydyn, a dywedai air neu ddan mewn tymher a

ymddangosai yn sarüg, ac fel pe buasai barod i ymladd gornest á'i

wrthwynebydd, ond eisteddai i lawr yr un foment gan chwerthin

yn galonog wrtho ei hun, nes peri i bawb deimlo nad oedd

dyfnder o gwbl yn jperthýn i'r öarugryd'd oedd ar y wynebpryd.

Byddai ganddö ar ádegaü y gair cyrhaeddgar, a rhaid fyddai i

hwnw ateb y dyben. Cofus genym fod mewn ('yfarfod Misol yr

oedd cyn o eglys am anghydwelediad yn mhlith y swyddogion,

ac wrth siarâd a dadlêü y mater, yr oedd cynrychiolydd un o'r

pleidiaü yn arfer y gair haicl a hatolîäii yn fynyeh iari. (ìwelid

fod mynychiad y gair yn dechreu goglais Mf. Ellis, a dacw ef yn

codi yn >ydyn, yn ol ei arfer, ac yn gofyn, " Dywedwch i mi a oeâ

dim cariad tua acw 'i Ilawliau! hawliau ! hawliau ! o

hyd, o liyd ! ! Eyddai i ychydig gariäd setîó yr hawliau yma yn

bur ddidrafferth." Eisteddòdd ar hyny, ac ni raid dyweyd na bu

son am hawliáu wedi hyny yn y ('yfarfod Misol hwnw beth bynag.

Cynhyrfid èf ambell dro gan rywl)eth a glywai méWtí C'yfarfod

Misol nefi peri iddö golli taláncé ëî hunan-fediìiant yn lân, a'r pryd

yma temtid ef i arfer geiriau mawr, ac er eu bod yn eiriau

gwaharddedig, goddetìd hyidô!ó ef, amy ceid mai dan gynhyrtíad

eithafol o rymus y byddai yn eu harféryd. Mëri Cyfarfod Misol

yn Brynaera, yr öedd y màter -> " Dyngu Anudön" dan sylw. Ar

ol siarad ci-yn lawér, cyfeiriodd un brad parchedig yn ddonîol at

y wèdd a arweiniai i'r anudohîaeth yr oedd pregethwyr yn euog

ohono. Eglurodd ei hun trw ddangos fel yr oedd pregethwyr yn

chwareu â'u " cyhoeddiadau," yn cytuno i beidio rhoddi cýhòeddiad

ond am dymhor peuodol, a'r un diWrnÒd yn tori y cytundeb ac yn

parhau i droseddu y rheoî, fel )iad oedd nemawr os dim ymddiried

i'w roddi i air pregëthwr mwy na rhyw ddyn arall. Aeth yn
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mlaen yn bur gryf a llaw-drwm yn y cyfeiriad hwn. Fflaclüai a

melltenai llygaid Mr. Ellis wrth wrando arno, ac meddai oddiar ei

eistedd, niegys wrtho ei hnn, er hyny yn glywadwy i lawer o'i

amgylch, " Wel, wel, os ydyw wedi myn'd fel yna gyda ni, y
d 1 a'n cipio, medda i."'

Yr oedd ei synwyr cyffredin cryf, ei farn aeddfed a'i feddwl clir

yn peri ei fod yn gynghorwr pwyllog, ac yn allu anmhrisiadwy i

gymdeithas fel a geir mewn Cyfarfod Misol. Ni chafodd y lle a

deilyngai yn y Gymdeithasfa, a hyny yn gwbl oblegid ei ddiffyg

ymddiried ynddo ei hun. Y niae'n hysbys erbyn hyn ei fod er's

blynyddoedd, ar ol deall fod tebygrwydd y gelwid arno gan y
Gymdeithasfa i gymeryd rhan yn ngwasanaeth yr ordeiniad neu i

gyflawni rhyw orchwyl y penodid un yn flaenorol iddo, yn arfer

anfon yn gyfrinachol at rai o'r swyddogion i ddymimo arnynt, os

sonid am ei enw o gwbl, i rwystro pob symudiad pellach drwy
ddyweyd ei fod ef yn gwrthod yn bendant wneyd dim yn y
cysylltiadau hyn, a hyny yn hollol oblegid ei ymdeimlad o'i anghy-

mwysder. Vr oedd hyn yn hollol nodweddiadol ohono, ymdeim-
lad o anallu ac anghymwysder. Nis gwyddom am neb a gurodd
fwy arno ei hun yn nglyn a'i bregethu yn yr ystyr yma ar hyd y
blynyddoedd. Yr uedd yr ymdeimlad o'i ddiffygion i'r gwaith yn
ei gadw i lawr yn ei feddwl ei hun yn wastadol. Codai hyn, y
mae yn debygol, o'r syniaduchel oedd ganddo am natur a nodwedd
gwaith y weinidogaeth, a'r adnabyddiaeth ohono ei hunan fel

Cristion cywir a diledryw.

Ond iddo ef ei hun yn unig yr oedd y diffygion hyn yn bod. Yr
oedd y rhai a'i hadwaenai oreu yn ei ardal, ei Gyfarfod Misol, a'i

wlad, yn edrych arno fel gr Duw, hoff ac anwyl gan yr lesu a'i

bobl, a gweithiwr difefl, cwbl ymroddedig i'r gwaith mawr a

ymddiriedodd ei Arglwÿdd iddo. Yr oedd ei farwolaeth, o ganlyn-

iad, tra yn ennill i'r Xefoedd, yn golled i ni yn ein hamrywiol
gysylltiadau ar y ddaear, nad oes ond y Brenin Mawr a ddichon ei

gwneyd i fyny.

Ni bydd ein trem ar ei gysylltiad â'r Cyfarfod Misól yn gyflawn

heb air o gyfeiriad at ei dynerwch rnawr tuagat bregethwyr

ieuainc. Nid oedd neb, fe ddiclion, y byddai ar ddyn ieuanc fwy
o'i ofn ar y dechreu, oblegid yr ymddangosiad o sarugrwydd a welid

ar ei wynebpryd ambell dro. Ciliai yr ofn ymaith fel y byddai

pelydrau tynerwch calon yn ymlid ymaith hyd yn nod holl olion y
sarugrwydd. Nid oedd neb o fewn yr holl gylch á mwy o dyner-

wch tuagat bobl ieuainc. Yr oedd rywfodd yn medru myned i

mewn i'w helyntion yn fwy byw a gwirioneddol nag odid neb y
gwyddom am dano. Byddwn yn meddwl fod a fyno ei brofìad ef
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ei liuii gyda Mr. Elias yn Nghyfarfod Misol y Graig â'r tynerwch

hwD a*i Ûywodraethai tuagat bregethwyi ieuainc. Y mae yn sicr

hefyd fod a fyno ieuengrwydd eiy&pryd ei hunan laweriawn â hyn.

Br wedi rayned yn hên o ran dyddiau, yr oedd yn parhau yn

ieuanc o ran ei feddwl hyd y diwedd. Parhaodd yn ieuengrwydd

ac ireidd-dra ei yspryd i feddwl a gweithio nes y daeth yr alwad

amo i fyned i mewn i'w orphwyafa. Yr oedd yr yni a'r gweith-

garwch hwn y parhäi ynddo i'r diwedd yn peri, er yn henafgwr o

ran blynyddoedd, ei fod yn un â'r ienainc mewn cyrliaedd a

gweithio allan amcan bodolaeth. Pa gyfrif bynag sydd i'w roddi

am dano, dyna y ffaith, ac yr oedd bob amser ar ol yr adnabyddid

ef yn cael ei ystyried gan y dosbsrth hwn fel eu cyfaill a'u cefnog-

ydd, un y gallent nesâu ato, gofyn cynghor ganddo a dilyn ei

gyfarwyddyd gyda phob hyder a dyogelwch.

Y mae dau gylch arall yn y rhai y dylid gwneyd crybwylliad

byr am dano, a byr iawn hefyd, am fod ein hardrem adolygiadol

hon wedi myned yn faith ynbarod. Y cylch cyntaf o'r ddau ydyw
ei gysylltiad á masnaeh. Bydd darllen yr hyn a geir yn y pennodau

blaenorol ar y pen hwn yn ddigon i'n sicrhau mai ymwneyd yr

ydoedd â masnach yn gwbl er mantais i*w lafur gyda'r efengyl.

Pelly mewn modd neillduol, " dyn Duw" ydoedd efe yn y siop fel

yn y pwlpud. Ystyriai bob amser fod cymeriad y gweinidog i*w

gadw neu i'w golli yn y siopwr, ac fod y siop yn gystal cylch

o anrhydedd i'r efengyl ac o ogoniant i Dduw ag ydyw y pwlpud

ei hunan. Gan hyny cofìodd air ei Dduw, " Bydded i chwi glor-

ianau cyfiawn." Enillodd iddo ei hunan y cymeriad o fasnacliwr

dihoced ac unplyg yn ei holl drafodaethau. Nj wnai gam er dim

hyd y medrai u ar farn, ar lathen, ar bwya nac ar fesur." Credai

mai y rheol Ddwyfol i fasnach ydyw, " Hwda i ti a moes i minau."

" Er iddo fod yn rhwym flynyddau maith

Dan ofal a thrafferthion byd ;
' y gwaith

'

Oedd testyn ei fyfyrdod ; mynai ef

Yr uwchaf le i waith urddasol nef

;

Ilyn oedd ei uchelgais * ******
Ki galon gurai 'n glir ogoniant Duw,
A'i yspryd ynddo dn ei nerth i fyw,

Kr yn y byd, uwchlaw y byd a'i wênau—
BniJlodd ef y dydd ar anhawsderau."

Y cylch arall ydyw ei gysylltiad fel gwladwr ac fel " dyn Duw "

á gwleidyddiaeÜi. Yr oedd pertliynas y gwladwr a " gr Duw"
mor agos fel, i'w feddwl ef, yr oedd y naill a'r llall yn sathru ar

hawliau eu gilydd. Meddai argyhoeddiadau cryfion a dwfn yn
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wleidyddol, ac yr oedd yu amnhosibl i un o'i ddarlleuiad ëang a'i

sylwadaeth graíî ar gwrs y byd yu ei oes ei hiui, a thrwy gyfrwng
hanesiaeth, mewn oesau blaenorol hefyd, beidio teinilo yn fyw i

werth a phwysigrwydd rhyddid gwladol a chrefyddol. Tr oedd

holl gydymdeimlad ei natur â'r blaid wleidyddol y mae ei

harwyddair yn cynwya rhyddid llawn a pherffaith gyd-raddoldeb

mewn gwladwriaeth a chrefydd. Nî chadwodd draw o ymarfer ei

hawlfraint fel gwladwr yn yr etholfa bob tro y cafodd gyfleusdra i

hyny, ac ymddygai bob amser yn imol ág argyhoeddiadau cyd-

wybodol ei uatur o blaid rhyddid yn ei wahanol gysylltiadau.

Ond teimlai yn gryf nad ei le fel "gr Duw " ydoedd cymeryd
rhan gyhoeddus mewu syinudiadau gwleidyddol, ac uad oedd

gymesur i weisiou y Goruchaf wasanaethu byrddau. üblegid hyuy
boddlonai yn unig ar arfer ei hawlfraint yn yr etholfa. Ni wnawn
uu sylw cymeradwyol na chondemniol ar y syniad hwn o'i eiddo.

Y niae dwy wedd ar y cwestìwn, a llawer i'w ddywedyd dros ac

yn erhyn y uaill a'r lla.ll. Rhydd i bob dyn ei farn, ac i bob barn

ei llafar. Hysbysu y ffaith yn ugln âg ef ydyw ein hamcan, fel y
teifi oleuui ar yr unig gyfeiriad, fe ddichon, i'w fywyd y teimlid

un gradd o amheuaeth gyda golwg ar ddoethineb y cwrs a gymerai,

a'r egwyddorion yr oedd ei ddistawrwydd a'i neillduad o'r cylch

cyhoeddus o ddadleuaeth yn peri ei fod yn agored i gael ei gam-
gymeryd gyda golwg arnynt gan rai na feddent ond adnabyddiaeth

arwynebol ohono.
" Meddai gymeriad crwn. cyfan a phur, yr hyn oedd yn sylfaeu

a bywyd ei ddefnyddioldeb. Yr oedd yn ' r Duw ? mewn gwir-

ionedd. Addefai fod ganddo ' hen ddyn brwnt,' ond yr oedd y dyu
newydd, trwy nerth gras, yn meddugallui'w gadw o dan reolaeth.

3íewn gair, yr oedd ei gymeriad yn addurno ei holl nodweddion,

yn coroni ei holl lafur, ac yn cyfuno y cwbl i gyrhaedd un amcan

goruchel—gogoniant Duw yn Nghrist Iesu."

PENNOD XIII.

ADGOFION CYFOEDION A CHYD-LAFUEWYR.

Lìythyrau o Adgofion a Syhcadaii oddiirrth y Parchedigion Rees

Jones, Brynmenai ; Dacid Morris, Birfan ; Hugh Roberts,

Bangor ; Thomas Roberts, Jerusalem ; a William Roirfands,

Cefnywaen.

Fel prawf o ragoriaeth cymeriad a chrefydd i'r dyn ei hunan ac

i'w gydoeswyr a'i olynwyr, yn ne^af at dysriolaeth ei gydwybod o

ran pwysigrwydd, daw yr argraff a roddodd a'r argyhoeddiad a
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weithiodd ar feddyliau y rhai a'i hadwaenai oreu. Cawn fod y
diweddar Barch. John Jones, Talysarn, yn rhoddi ypwya mwyaf ar

dystiolaeth ei briod a'i blant gyda golwg ar wirionedd ei grefydd
bersonol. Y mae genym ninau y dystiolaeth hon am Mr. Hllis.

Prawf gwaith ei briod a'i blanl yn ymddiried iddo eu holl

gyfrinachau ysprydol ac yn ymgynghori âg ef yn mhob helynt

grefyddol, eubodhwy, oeddynt gydag ef bob amser, yn argyhoedd-

edig mai cyfaill ac anwylyd Duw ydoedd.

( md trwy yr un iì'ydd ynNghrist ag a'i cymeradwyodd i'w deulu,

y cafodd efe, fel yr henuriaid yn yr Eglwya Gyntefig, air da gan

gylchoedd mwy allanol o gydnabyddiaeth, ei gyfoedion a'i gyd-

lafurwyr yn y weinidogaeth. Vr oedd yn cael gair da gan yr holl

frodyr hyn. Y mae miloedd gwrandawyr Arfon yn gorfod ategu

ty8tiolaeth ei frodyr ydynt fel yntau yn poeni yn y (íair a'r

athrawiaeth na buei efengyl tuagat ddynion " mewn gair yn unig,

eithr hefyd mewn nerth, ac yn yr Yapryd Glân, ac mewn aicrwydd

mawr ; megys y gwyddoch chwi pa fath rai a fuom ni yn eich

plith, er eich mwyn chwi." " Aìn hymadrodd a'm pregeth i ni bu

mewn geiriau denu o ddoethineb ddynol, ond yn eglurhad yr

yspryd a nerth, fel na byddai eich ffydd mewn doethineb dynion,

ond mewn nerth Duw."
Ar bwya yatyriaethau o'r natur yma, gwnaethom gaia at y tadau

a'r brodyr y mae eu henwau uchod am ychydig adgofion a aylwadau

ganddynt ar Mr. Ellia fel yr oedd cyd-fyw a chyd-lafurio âg ef yn
ei ddangos iddynt hwy. Credwn y bydd y deyrnged hon i'w

goffadwriaetb yn fwy cyflawn ac hefyd yn fwy derbyniol gan eüi

darllenwyr, trwy gael syniad hrodyr cymhwya am dano nad oeddynt

yn dwyn perthynaa nes âg ei' na chyd-lafurwyr yn yr un gwaith

ysprydol.

Defnyddir y bennod hon, gan hyny, i osod gerbron lythyrau y
brodyr crybwylledig, a hyny yn y drefn y daethant i law :—

"Glanmenai, Ebrill lOfed, 1883.

"Anwyl Frawd,

"Derbyniais eich llythyr caredig yn gofyn i mi yagrifenu

ychydig o gofnodau am fy anwyl gyfaill, y Parch. R. Ellifl. Vr

wyf yn teimlo fy mod dan anfantaia fawr, am na n pa bethau

Bydd wedi éu hyagrifenu eisoes i ymddangoa yn y ' Cofiant.' Pelly

y ffordd oreu i mi ydywcyfyngu fy hun i'r adnabyddiaeth beraonol

a gefais ohono.
• Vn y flwyddyn 1847 ysynmdais i breswylioyn Arfon. Vr oedd

Mr. Ellia y pryd hyny yn r lled ieuanc, dan ddeugain mlwydd
oed. Vr oedd yn . cryf a hpew. STid oeddwn wedi ei
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weled ond unwaith cyn hyuy. Pregethai ar noswaith yn Abermaw,
fy nhref enecligol. Ar ol yr oedfa aethum ato i yagwyd llaw ág ef,

a dywedodd rliywun wrtho fy mod inau yn bregethwr. Ond ni

wnaeth nemawr sylw ohonof. Ysgydwodd law yn lled oeraidd,

ond ni ddywedodd braidd ddim wrthyf, nac yn wir ond ychydig

iawn wrth neb arall. Atebai yu gta yr hyn a ofynid iddo, fel pe

buasai yn dymuno cael llonydd. Y farn gyntaf
, gan hyny, a ffurfìais

am dano oedd mai pregethwr estronol a di-gymdeithas iawn
ydoedd. Xid oes genyf un cóf am yr oedfa, ond yr wyf yn teimlo

yn àcr nad oedd hi yn foddhaol iddo ef ei hun, oblegid daethum i

ddeall ar ol hyny y byddai oedfa dywyll a diafael yn effeithio yn
ddwys iawn ar ei feddwl, ac i raddau ar ei ymddygiadau hefyd.

Nid wyf yn petrnso dywedyd, bellacb, mai dyna oedd yr achos ei

fod mor ddi-gymdeithas y noswaith hono.
•• Cyn hir ar ol hyny symudais i drigiannu o fewn llai na phuni'

milldir iddo, ac yn fuan iawn. gorfodwyd ri i newid fy marn yn
gwbl am clano. Troedduno'r Cyfarfodydd Misol cyntaf y bu'm

ynddynt yn Arfun yn cael ei gynal yn Fsgold, a chan fy mod yn
adnabod Mrs. Ellis cyn idcli briodi, a'n bod wedi ein magu yn _

i'n gilydd yn Sir Feirionydd, cefais fyned atynt i lettya, ac yi

y ddau yn groesawus. siriol a chymdeithasgar anghyffredin. Dyma

y pryd yr adnabyddais Mr. Ellifl gyntaf yn ei gymeriad priodol ei

hun. Èhoddwyd fi i bregethu am ddeg o'r gloch gyda'r Parch.

Johu Joues, Talysarn. Felly cefaisfath o mtroduction personol ato

yntau hefyd, a bu caredigrwydd y ddau yn llawer o gysur i mi
pan ddaethum yma yn gwbl ddyeithr. Gr arall oedd yn sefyll

yn mhlith y rhai blaenaf o weinidogion Ârfon y pryd hwn oedd y
Parch. William Roberts, Clynnpg, gr cadani yn yr Ysgiythyrau,

hynod o glir ei syniadau yn athrawiaeth yr Efengyl, ac yn deall

cysondeb y ffydd yn mhell uwchlaw ei frodyr. Gr call a char-

eclig ydoedd, a gresyn fu gaclael iddo ddisgyn i'w fedcl mor dcüsylw

ag y gwnaed.
" Ni chefais y fraint o glywed Mr. Ellis yn pregethu ond yn llecl

anfynych, a hyny bron yn unig yn y Cyfarfodydd Misol, a chan fod yn
hawdclach iddo ef aros na llawer ohonom. byddai yn pregethu yn
fynych yn y prydnawn neu noswaith olaf y cyfarfod, pan fyddwn
i ac eraill wedi myned adref. Sylwedd ei wehiidogaeth oedd

person ac aberth yr Arglwycld leeu Grrìst, edifeirwch a ffydd, ac yn
arbenig yr augenrheidrwydd am waith yr Ysprycì Gìân. Yr oedd
ei bregethau yn wastad yn cynwya llawer o gymhelliadau i ddyled-

swyddau personol, teuluaidd a chymdeithasol crefydd.
" Yr oedd efe yn bleidiwr cryf a gwresog i fugeiliaeth eglw;

ond nid trwy ddadleu drosti a'i chymhell ar yr eglwysi, tithr
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rnewn ffordd llawer mwy esmwyth ac effeithiol, sef trwy neyd
gwaith bugail heb na galwad na gwobr. Yr oedd efe yn ystyried

fod ei ordeiniad i gyflawn waith y weinidogaeth yn rhoddi iddo

lawn awdurdod i wneyd ei oreu er adeiladu eglwyai y aaint, ac oia

gwyddom am ueb fu yu fwy dyfal a ffyddlawn yn hyn o orchwyL
Am lawer o rlynyddoedd, bu yn arfer myned i ddau neu dri o

gyfarfodydd eglwysig bob wythnos, yn ymweled â'r cleifìon ac â'r

rhai profedigaethus, a dywedodd wrthyf ei hunan na byddai byth

yn arfer myned i d tlawdi geisio gweinyddu iddynt gysur crefydd

heb adael swllt ar ei ol tuagat eu hangenrheidiau tynihorol.

" Bu'ni unwaith yn cael fy anfon gydag ef i eglwys i wneyd
ymchwiliad i achos pwysig iawn, pryd y dygid achwyniad difrifol

yn erbyn gweinidog yr efengyl o safle uchel. Yr oedd pedwar
ohouom wedi ein henwì i fyned yno, ond ciliodddau. Tmddygodd
Mr. EUia yn hynod iawn o bwyllog a doeth yn yr holl ymchwiliad
niaith, ac yn wrol a didderbyn-wyneb iddatgau eifarn ar yr achos.

Arferai ef ymwrthod âg achosiun o'r fath yma, am ei fod, nieddai

ef, yn rhy sydyn a byrbwyll. Ond yn sicr nid felly yr oedd y tro

hwnw. Teimlem ein dau yn ddwys y cyfrifoldeb, ond bu yr

ymdriniaeth, pa fodd bynag, yu derfynol, ac i*r nifer mwyaf, mi
gredaf, yn foddhaol.

M Y Sabboth olaf ond un y bu efe byw, y gwelai* ef ddiweddaf.

Golwg wywedig a gwanaidd oedd arno. Dywedai ei fod yn prysur

nesâu at y terfyn, ond ei fod yn edrych yn mlaen yn obeithiol a

chysurol. Nid oedd yn seilio ei gysur yu y gradd lleiaf ar ddim a

wnaeth ;
' yn wir,' meddai, 'y mae cofío diffygion fy ngwasanaeth

crefyddol yn peri ei fod i mi erbyn hyn yn fwy o boen nac o gysur.

Und unig sail fy ngobaitli ydyw person ac abertli yr Arglwydd
lesu Grist.' Ni ddarfu i neh wasanaetlm yr achos crefyddol yn

Arfon yn yr oes hon yn fwyffyddlawn na Mr. Ellis. Ni byddai un

amser am Sabboth heb bregethu, ac anfynych iawn yr elai allan o

derfynau Arfon. Byddai yn ddoeth i lawer fod yn fwy tebyg iddo

yn y peth hwn.

Gyda chofion serchus,

Byth yr eiddoch,
Rees Jones."

" Bwlan, Ebrill 13eg, 1883.

/ " Anwyl Mr. Jones,

"Y mae íy a<l.L,r<>îion i yn brinach am fy anwyl frawd ììag a

feddylia rliai. efallai, y cyfryw a<lg<>tioii a ymddengys i mi yn

werth eu rhoddi mewji Cofiant.
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" Mae tynihor fy adnabyddiaeth ohono ychydig yn hwy na
deugain mlynedd. Xid oeddwn yn ei adnabod cyn iddo ddechreu
pregethu, ond yn unig trwy glywed són am dano. Yr oedd y
pellder rhyngom á'n gilydd yn byw pan oedd ef yn ieuanc yn un
rheswru am y dyeithrwch hwn. Clywais ef ei hun, mewn ymddi-
ddan personol â mi ar ol iddo ef a minau ddechreu pregethu, yn
sôn am ei helynt gydag amryw bethau yn ngln âg ef cyn iddo

ddechreu, yr hyn oedd yn argyhoeddiad i fy meddwl ei fod ef y
pryd hwnw yn ddyn mwy difrifol a phwysig na*r cyffredin o'r rhai

oedd yn cyd-gychwyn eu gyrfa grefyddol gydag ef. Y mae yn
ymddangos ei fod ef yn bwysig gyda phobpeth yr adeg hono o'i

oes, yr hyn yn ddiamheu oedd gymhwysder iddo at y gwaith yr

ymgymerai ag ef. Yr oedd y difrii'wch yn nodwedd arbenig

ynddo y pryd yma. Bu hyn yn un achos o'i ragoriaeth ar rai eraill

oeddynt yn eyd-gychwyn âg ef. Yr oedd y difrifwcb hwn yn
elfen bwysig ynddo trwy ei oesj a hyny gyda phethau y bywyd
hwn a pliethau crefydd yn gystal a'r weinidogaeth. Beth bynag
allai difîygion a chamgymeriadau ei oesfod (oa bu y cyfryw hefyd),

credaf mai nid ysgafnder ein hanwyl frawd a fu yn achos ohonynt.

Gallasai fod ychwaneg o amynedd yn eisieu arno fel pawb eraül

weithiau. Treuliodd gyfryw oe? y mae yn hawdd iawn i mi basio

heibio i bobpeth a dybiwn yn ddiffygiol ynddo mewn gwir edmyg-
edd o'i burdeb duwiol a'i lafur dirlin am dymhor maith yn efengyl

ein Harglwydd a'n Hiachawdwr Iesu Grist.

" Yr oedd cyfeillion ein hanwyl frawd yn dangos i raddau pell

pa fath ydoedd o ran cyfeillach ä chrefydd ac à'i waith gweinidog-

aethol. Yr oedd y pregethwyr blaenaf a'r blaenoriaid parchusaf yn
mysg ei gyfeillion agosaf. Cafodd lawer o gyfeillach y diweddar

Barch. John Jones, Talysarn, a'i frawd, y Parch. David Junes, Mr.

Humphreys, Dyffryn, ac nid niewn un modd y lleiaf ganddo oedd

y Parch. John Williains, Llanrug; Ebenezer Eoberts, Ysw., Crug,

&c. Clywais amryw o'r rhai hyn yn siarad am dano o bryd i bryd,

ac yn dywedyd fel hyn ac fel hyn yr oedd Robert Ellis yn dyweyd
am y peth a'r peth, a phob amser cyfeirid ato ef fel gr o farn

ganddynt.
" Yr oedd hyd yn nod ei atebion sydyn yn ffrwyth barn. Clywais

un dyn yn adrodd am dano yn un o Gymdeithasfaoedd Llanrw ? t,

rywbryd pan oedd ymddiddan yn myned yn nilaen yn nghylch

deddf adeiladu capelau. Yr oedd rhyw frawd o Sîr Fòn yn beio

pobl Sir Gaernarfon oherwydd myned i ddyled wrth adeiladu

capelau. Wedi i'r brawd hwn eistedd i lawr, cyfododd Mr. Ellis i

fyny yn Bydyn, a dywedodd, ' Yr ydym ni yn Sir Gaernarfon

wrthi hi yn adeiladu capelau da, ac ni pharhânt fwy nag o chwech
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i saith mlynedd i'r eithaf na bydd eisieu eu hail-wneyd hwy fel y
mae gpreu y modd, am fod paganiaid Sir FSn yn dyfod drosodd

atom ac yn eu llenwi.' Bu y sylw yn ergyd marwol i'r brawd
hwnw ar y pryd. Clywais Mr. Ellis ei hun yn adrodd am dro

cyffelyb mewn Cymdeithasfa yn NoJgellau gyda Mr. Cooper,

Llangollen, pan nad oedd ond cymharol ieuanc. Mewn digrifwch,

meddai wrth adrodd yr hanes, Ta beth bynag arall a wnaethum
heblaw rhyfygu, mi gefais roddi cyhoedcUad i J.angollen, lle na

bu'm erioed o'r blaen.' Y mae fy adgof ohono yn codi hiraeth

ynof am dano. Ond ' gwyn ei fyd ' ef

.

• Coflon caredig.

" Yr eiddoch,
" Dayid Yloiuns."

u J3angor, Ebrill J7eg, 1883.

•• Fy Anwyl Gyfaill,

M Y mae yn wir fy mod yn adnabyddus â'r brawd anwyl a'r

gweinidog ffyddlawn, y diweddar Barch. Bobert Hllis. er's yn agos

i haner can' mlynedd, gan ein bod yn byw yn yr un sir ac yn

aelodau o'r un Cyfarfod Misol, pan nad oedd ond un Cyfarfod Misol

i'r holl sir. Pan ranwyd y sir yn ddau ddosbarth, yr oedd Mr.

E11Ì8 yn llygad-dyst o'r cyfnewidiad pwysig hwn yn Aletliudistiaetli

Sir Gaernarfon.
" Yr oedd Mr. Ellis yn enedigol o Sir Gaernarfon, ac yn aelod o

Gyfarfod Misol y sir hon dros ei holl oes weinidogaetliol. Petli

rhagluniaethol oedd hyn, i'el y dywed yr Àpostol pan yn traethu ar

lywodraeth Duw ar y byd, ac ar amserau ac amgylchiadau dynion

yn y byd, ' a bennodd yr amseroedd rhag-osodedig û therfynau eu

preswylföd hwynt.' Nis gm ]>a fanteision a gafo<!d efe fel

pregethwr trwy >-\ gysylltiad â'r sir lion dros holl ddyddiau ti

fywyd, a tbros ei lioll oes weinidogaethol, pnd cafodd fantais fel

ìiydd i roddi i'r oes li"ii a'r oesoedd dyfodol hanes manwl a

dyddorol o'r diwygiadau a gymerodd le ar wahanol amserau ac yn

ti ddydd ef' yn y >ir hon, y rhai a fuonl dra bendithiol er llwydd-

iant crefydd.

" Yr wyf yn cofio yn dda fy mod yn ei wrando yu pregethu y
Sabboth eyntaf y bu yn fíhabemacl Bangor, a hyny yn y flwyddyn
1^.';:;. Vr oedd yn amlwg i'r rhai oedd yn ei wrando, ac yn deall

rhywbeth am bregethu, t-i fod, nid yn unig yn ddarllenwr, <>ii<l

hefyd ei fod yn feddyliwr. \v oedd ganddo gorff cadarn, iachus,

wedi ei gymhwyso i waith a llafur dros lawer o flynyddoedd, a
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meddwl galluog a llawn bywiogrwydd, fel yr oedd y eydgordiad

oedd rhwng y corff a'r yspryd yn mherson Mr. Ellis yn fanteisiol

iddo dros ei oes yn ngwaith y weinidogaeth. Yr oeddys y pryd
hwnw, er nad oedd efe ond yn dechreu pregethu, yn gwbl argy-

hoeddedig ei fod wedi derbyn mesur o yapryd a dawn y weinidog-

aeth. Pregethai yn rhwydd, naturiol, eglur a chymhwysiadol, ac

i raddau yn effeithiol. Yr oedd yn meddu llywodraeth arno ei

him a dylauwad ar ei wrandawyr. Llefaru yr oedd, nid yn unig

yn eu clywedigaeth, ond wrthynt. Tuedd ymarferol oedd i'w

weinidogaeth y pryd hwnw. Yr oedd yn tori digon o waith i'w

wrandawyr, a hyny dros eu holl oes, sef edifarhau am bechod a

chredu yn Nghrist. Yr oeddem yn rhyfeddu fod un mor ieuanc

yn gallu pregethu mor ymarferol ac mor fuddiol.

" Yr oedd yn ddiragrith a diblygion yn ei awydd yn gystal ag

yn ei gymerìad. Nid oedd yn personoli neb ond efe ei hunan, nac

yn dal i fyny gymeriad neh dyn ond efe ei hun. Pe b'ai rhywun
oedd heb adnabod ydiweddar Barch. Robert Ellis yn gofyn i mi pa

fath bregethwr ydoedd, yr ateb fyddai, 'Os mynwch wybod hyny,

cynghorwn chwi i ddarllen ei draethodau yn y gyfrol hon.'*******
'• Mr. Ellis ei hun sydd yn y traethodau, ei waith ei hun, ei style

ei hun. a'i feddyliau ei hun. Gellir trwy gyfrwng ei ysgrifeniadau

ddeall ei feddýliau, a chymdeithasu àg un sydd erbyn hyn yn an-

weledig i'n llygaid naturiol, ac un sydd mor bell oddiwrthym ag

ydyw y ddaear a'r nefoedd oddiwrth eu gilydd.

"Ychydig wythnosau cyn ei farw yr oedd genyf gyhoeddiad

Sabboth yn yr Ysgold, ac aethum yno ddydd Sadwrn. Wedi
myned at ddrws ei d, daeth efe ei hun i agor i mi, ac yn ei ddull

sydyn a'i eiriau brysiog, gofynai i mi o ba le a pha fodd y daethum.

Dywedais wrtho mai cerdded a wnaethum o Station Bontrhythallt.

Synai glywed hyny, a dywedai, ' Cerdded, cerdded, ni buaswn i yn
gallu gwneyd hyny pe rhoisid y plwyf i mi am wneyd. Yn
bendifaddeu, chwi fyddwch byw ar fy ol i eto.' Bu yn fy ngwrando

ddwywaith y Sabboth. Cefais ychydig o ymddiddan difyrus âg ef am
hen bethau Methodistaidd yr oes o'r blaen sydd bellach wedi myned
heibio. Dywedai wrthyf ei fod yu bwriadu, er mor lesg ac agos i

farw ydoedd, myned i'r Cyfárfod Misol oedd i fod yn Dinorwig yn
mhen ychydig wythnosau. Yr oeddwu yn meddwl wrth wrando
arno am Gyfarfod Misol y Graig, haner can' mlyuedd yn ol, fel y
cyntaf y bu ef ynddo. Dau Gyfarfod Misol pwysig yn eu perthynas

â'n hanwyl frawd oedd y cyntaf a'r diweddaf yma.

"Wrth derfynu hyn o nodiadau, y mae yn dda genyf gael

cyfleusdra i ddatgan fy llawenydd am fod Cofiant iddo ar
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ymddangos. Yr oedd trwy ei athrylith, ei dduwioldeb, ei lafur

gweinidogaethol, a'i ysgrifeniadau wedi haecldu gwueuthur hyn
iddo. *******

" Ydwyf, fy anwyl gyfaill,

" Yr eiddoch yn ddiffuant,

" 1 1 TGH RüBERTS."

"Bethesda, Ebrill 21ain, 1883.

" Ànwyl Gyfaill,

" Gofynasoch i rni ysgrifenu gair i'w ddodi yn Nghofiant Mr.

Ellis. Yr oedd yn bur ofìdus genyf ar y pryd eich clywed yn
gwneuthur hyny, ac nid yw fy ngofid yn llai heddyw. Gwyddwn
yr adeg hono, a gwn eto, nas gallaf ddyweyd dim am dano ond a

fyddai bron o angenrheidrwydd eisoes yn yr hyn a ysgrifenasoch

chwi. Oblegid hyny, fy niharch dwfn i'w goffadwriaeth yn unig

a'm cadwodd rhag llwyr wrthod, ac a barodd i mi gydsynio i anfon

i chwi ychydig eiriau.

" Gallwn grybwyll y ddau amgylchiad cyntaf y daethum i ryw
agosrwydd ato. Y cyntaf oll ydoedd tuag ugain mlynedd yn ol yn
nh Mrs. E. Morris, gyda'r hon y llettyai y pregethwyr a fyddent

yn aros yn Liverpool. Meddwl anghywir iawn oedd fy meddwl
cyntaf i am Mr. Ellis. Barnu wrth y golwg a ddarfu i mi, a throes

y farn allan yn bell iawn o fod yn farn gyfiawn. Cymerais ef ar y
cyntaf am r garw, gerwin ; tybiais bod ei ddull swta, sydyn yn

ymylu ar sarugrwydd ;
gosododd arnaf gryn raddau o*i ofn, a rhaid

i mi addef am yr oriau cyntaf o'i gymdeithas, nad cwbl hyfryd i

mi oedd y rhagolwg o orfod treulio wythnos dan yr un gronglwyd

ag ef. Ei threulio, pa foddbynag, a wnaed; a chyn diwedd y
dyddiau, mi a ddeallais ìnewn rhan yr hyn a ddeaüais yn weU
mewn blynyddoedd mwy diweddar, bod, er y cwbl, ymysgaroedd
tiriondeb a thynerwch dwfn o'i fewn ef ; ac wrth ymadael, buasai

fy marn am dano, nid yn wir yn ngeiriau, ond eto rywbeth yn

yspryd dywediad Goldsniith am Johnson pan yr oedd rhywun
wedi acliwyn ar erwinder yr hen wron hwnw, ' lle has nothing qf
the maa bvt his shin.'

"Mae manylion ymddiddanion a digwyddiadau yr wythnos *yn

Láverpool wedi dianc o'm còf i agos yn llwyr. Yr adgof bywiocaf

sydd ynof yw liwnw am dano un diwrnod yn cerdded ôl a l>laen o

gwmpas yr ystafell yn Pra fc, gan gwyno ygolled a gaw.<ai,

ac mor ddiffrwyth yr aciliai ei ddyddiau, oherwydd iddo ga»-l cyn

Ueied o fanteision i ddiwyllio ei feddwl, a bod angenrhaid wedi 1

1
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osod arno i roddi darn mor fawr o'i oes i amcanion eraill, heblaw
gweinidogaeth y Gair. Mae y ddelw ohono yn cerdded ac yn
cwynfan y prydnawn gwaith hwnw yn lled fyw o flaen fy rueddwl

byth. Adroddai pwý oedd y rhai a gydgychwynasant âg ef yn y
gwaith, ac yr oedd yn eu plith rai enwau o wir enwogrwydd.
Dywedai am eu Uafur hwy, ac hefyd am eu llwyddiant ; a 'dynia

finau,' meddai, ' heb wneyd ond megys dim.' Pes adwaenaswn i

ef yn iawn, mae yn debyg y deallaswn ei fod ar y pryd mewn
llesmair o brudd-glwyfedd, neu o leiaf , iselder rneddwl. Yr oedd yn
tynu i gyniydogaeth yr un agwedd yspryd ag y gwelwyd ef ynddi
weithiau ruewn Cyfarfod Misol, pan, o ryw brudd-der, y trigai

niewn distawrwydd, ac ar ambeU dro y petrusai fyned i'r ' sêt

fawr,' ond yn lle hyny, yr eisteddai mewn un arall ar ffîniau hono.

Sicr yw, modd bynag, ei fod, ar yr adeg y soniais am dani, yn
amlwg hyd yn nôd i estron yn curo gormod amo ei hun, ac yn
cymeryd golwg llawer rhy dywyll ar bethau. A.C ani ddiwylliad

meddwl, efe oedd un o'r rhai olaf a ddylasai yn hyny basio arno ei

hun farn condemniad. Pa faint bynag a fu ei aiifanteision, nid wyf
yn meddwl y ceir neb a wâd bod iddo ef feddwl gwÌT ddiwylledig.

Yr oedd rhyw naws gref o goethder yn naturiol yn ei feddwl ef
;

o leiaf. felly y bu'm i yn dycliymygu. Hefyd, mi dybygwn, mai
o goethder cynhenid ei feddwl, gyda llym ddisgyblaeth hefyd, bid

sicr, y tarddai symlrwydd a phurdeb ei iaith, yn gystal a rliagor-

iaeth nodedig ei arddull.

"Mae y peth diweddaf yma yn amlwg i bawb, ac i*wweled ^ni ei

holl ysgrifeniadau, er ei fod i'w weled yn fwy amlwg yn rhai

ohonynt nac yn y lleill. Nid wyf yn golygu awgrymu mai hynod-
rwydd ysgrifeniadau Mr. EUis oedd rhyw fedr noeth ar eiriau, a

gallu i lunio brawddegau, a dethol ymadroddion dewisol. Nid
felly. Yr oedd ei draethodau yn ddatguddiad o anian hanfodol ei

feddwl, nid yn unig o ran coethder, ond hefyd o ran grym, ac o

ran craffder llym i weled i mewn i'r pethau yr ysgrifenai yn eu
cylch, ac ar ol eu gweled, eu dyweyd nes peri i eraill eu gweled
felly hefyd. Portreiadodd rhyw bethau mewn Methodistiaeth, a

rhai elfenau yn mywyd crefyddol Cymru mewn modd nas gwnaed
hyny yn hollol yr un fath gan neb ond efe. Yr oedd ei edrychiad
i mewn i'r pethau yna yn glir, ac hefyd yn edryclúad priodol iddo
ei hun ; ac felly pan ddywedai yr hyn a welai, yr oedd yn ei

ysgrifeniadau ryw s^ti mwy a gwell na syn geiriau. Ar yr un
pryd, hyd yn nôd o ran y defnydd a wneir ynddynt o'r Gymraeg,
haedda ysgrifeniadau Mr. Ellis eu cadw rhag y perygl o fyned ar

goll. Dygant ar gôf, heb eu dynwared, weithiau rai o ysgrifen-

wyr goreu Cymru. Diau genyf y buasai llawer a gyfrifir yn llen-
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orion yn ei ystyried yn chwithig pe cawsenl eu hanog i eistedd

wrth draed yr heu weinidog hlethodistaidd disyml o'r Ysgold
gynt, er mwyn dysgu ysgrifenu iaith eu mam, ac eto prin y
gallasent byth gael gwel] eyiighor.

"Collaisolwg ar Mr. Ellîs am gryn amser wedi ffarwelio âg ef

yn Liverpool. Y tro nesaf i mi ei weled a'i glywed oedd mewn
cyíarfod yn un o gapelau Arfon. Cyfarfod sefydlu, ys dywedîr,

oedd y cyfarfod hwnw, a rhoddai yntau amryw gynghorion i'r

eglwys ac i'r pregethwr oedd y pryd hwnw newydd ddyfod i

breswylio i'r ardal hono. Mae arnaf ofn bod y rhan íwyaf o'i

sylwadau goreu yn y cyfarfod wedi eu colli genyf' erbyn liyn. Un

sylw, modd bynag, yn unig a goffâf, a pherthyn y mae hwnw, nid

i'r pethau trymaf a ddywedodd, ond i'r lleill ; er hyny, hwyraph ei

fod yn hysbysu ychydig ar ryw un ochr i feddwl Mr. Ellis.

' Byddwch yn Fethodist da,' meddai wrth y bngail, ' fydd liyny yn

un rhwystr i chwi fod yn frawdol, parchus a chariadus tuagat

bawb arall. MeddyliWch yn well o'r Methodistiaid nag o neb arall.

Mae yn yr achos yma fel y mae rhwng gr a gwraig. Eo'wn i

yr nn bin o fy llawes am ddyn os na bydd ef yn meddwl mai ei

wraig ef yw y wraig oreu yn yr holl wlad i gyd. Pydd hyny yn

rhwystro dim arno i barchu gwragedd pawb eraill. Felly chwithau,

meddyliwch yn uwch o'r Methodistiaid nag o neb arall,' &c, &ç
Geiriau dyn sectol, fe ddywedai yr anghyfarwydd â Mr. Ellis, y
geiriau fel y rhai yna. Ond ni wnaethai neb gam-gymeriad mwy
na'r neb a farnai felly. Yr oedd i Mr. Ellis galon Cristion, a

Christion ëang, fel y gallesid yn hawdd ddangos, er nad ydwyf íi

yn myned i geisio gwneyd hyny. Un gair a ddisgynodd unwaith

oddiwrtho mégys yn ddiarwybod iddo, mi allwn, efallai, ei

grybwylL Gair ydyw a ddywedodd mewn Cyfarfod Mìsol, lle yr

ymdriniil ar y pryd â rhyw bethau a berthynent i lwyddiant

gweinidogaeth yr efeng^l. Yn ystod yr ymdrafodaeth, ac yntau

ar ei draed yn siarad, fe ddywedodd—mewn ffordd oedd yn eglur

ddangos nad oedd wedi meddwl dÿweyd—y sylw hwn :
' Xi

byddàf fi,' meddai, 'byth yn cychwyn ymaith oddicartref i'm

cyhoeddiad ar ddydd Sadwrn heb fyned ar fy ngliniau i ofyn i'r

Arglwydd am leyrch ei wyneb yn y gwaith dranoéth, nid arnaf

ti fy hun yn unig, ond ar fy holl frodyr, ac nid t'y mrodyr yn
mhlitli y Methodistiaid yn unig chwaith, ond fy holl frodyr o bob

enwad a bregetliant Grist [esu yn Geidwad.' Vn ei yspryd y pryd

hwnw, yn gystal ag yn ei ymadroddioi] pau eu dywedai, yr oedd

argoel goleu iawn eu bod yn eiddo gwr oedd yn meddwl, nid am
í'ethodistiaeth yn unig, ond yn fwy na hyny, oêdd ' yn meddwl am
ei enw Ef

.'
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" At y ddau amgylchiad a nodais gyutaf . y man lle y gwelwn

Mr. Ellis fynychaf oedd yn Nghyfarfod Misol y sir hon. Ac o'r

Cyfarfod Misol hwnw, yr oedd efe yu ddaru pur fawr, er ua

pherthyn i rui yu y fau hou ddyweyd diru aru dauo yu y herthynas

hono. Y peth a ddywedwyd am dano yu nglyn â'r Cyfarfod Misol,

fe ellid yn eithaf cyfreithlawn ei ddyweyd hefyd am dano yn

ngla â'r holl wlad yrua a'i thrigoliou. Yr oedd Mr. Ellis yn gryn

ddarn o Arfon ei huuan ; tyfa-ai megys o'i daear i raddau mwy na

llawer ;
yr oedd naws ei fro-dir yn gryf arno, a chyfarfyddai

ynddo y pethau penaf ac amlycaf a nodweddent y hobl yn

nghanol pa rai yr oedd yn trigo. Byrua lle yr oedd llawer o

ddirgelwch cryfder ei ddylanwad. Gair, chwi wyddoch, Bydd wedi

tyfu i arferiad pur fynych yn y blynyddoedd diweddaf hyn yw
awironment. Er yr olwg hir a dyeithr eydd arno, màe yn d

uad yw ond ymadrodd eithaf diniwed, ac mai y cwbl y mae yn ei

olygu ydyw, yr hyn sydd o amgylch peth. Ac yr wyf yn meddwl

y dywed y bobl fydd yn ei arfer wrthyru mai yr amod fawr ar ba

un y gall pob rhyw fôd fyw yn gysurua a tbyciannus ydyw, ei fod

yn uiedru addasu ei hun at yr hyn fyddo o'i gwinpas. Nì bu raid

i Mr. Ellis feithrin na disgyblu y inedr hwn. Yr oedd et' yn

eisoes ;
ganwyd ef felly, ac yr oedd Uawer o'r elfenau y bu efe byw

yn eu canol ynddo ruegys o'r bru. Mae yn go' genyf mai un o'r

geiriau cyntaf a glywais i neb yn ei ddyweyd ani dano oedd hyn :

—'Y mae efe yu deall y chwarelwyr yn well na neb.' Yr oedd,

yn ddiau, yn eu deal . . deallai hwy aru ei fod yn cydym-
deiuilo â hwy, a chydymdeimlai â hwy am ei fod yn eu pethau

priodol yn un ohonynt. Ac yn gymaint a bod ynddo gynifer o

fanau lle yr oedd brodorion y wlad hon ac yntau yn cyffwrdd ac yn

cydymdeimlo â'u gilydd, yr oedd ganddynt hwy ymddiried mawr
ynddo ef, a chanddo ef ddylanwad mawr arnyut hwythau, yr hwn
ddylanwad ni phrisid ac ni ddefnyddid ganddo. ond i'r graddau y
gallai trwyddo yu fwy effeithiol wasanaethu teyrnas ei Arglwydd.

"Y tro diweddaf y gwelais i Mr. Ellis ydoeddyn yr Ysgold.
Y pryd hwnw yr oedd yn bur agos i angau. a gwyddai yntau hyny.

Nid oedd yn orfoleddus: prin, hwyrach, y gallesid disgwyl iddo

fod. Nid cydwedd â'i natur ef fuasai ystâd yspryd felly. Ond os

nad ydoedd yn orfoleddus, yr oedd yu gryf a thawel-hyderus.

'Milwaith.' meddai uuwaith yn ei ymddiddan,—'milwaith yn >

y blynyddoedd yr w^-f wedi llefain "Ac y'm cair ynddo
llawer, lawer gwaith yr wyf yn fy oes wedi rhoddi fy hunau i Iesu

Grist, gan ofyn iddo fy nerbyu ; ac y mae yn ddiamheu genyf y
cáf fy nerbyn ganddo ; pa'm na châfV meddai yn yr un llais ac yn
yr un dón led-gras a go galed a glywsom ganwaith, ag hefyd y
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raae'r meddwl na chawn eto ar y ddaear glywed mwy na'r naill

na'r llaìl, yn peri yn rnhawb ohouom ar amserau gymaint o liiraeth.

Wrth fyned o'r Ysgoldy y prydnawn hwnw, a thrachefn ar ddydd
ei gladdedigaeth, ac aml-waith ar ol hyny, wrth feddwl am dano

yn ei ddyddiau oíaf, ymgodaì a sibrydai yn fy rneddwl eiriau

Williams :—

" • Mi welaf olion traed y saint,

Dan y cystuddiau mwya'u maint,

Yn cadw'u cysur, cadw'u braint,

Yn wyneb angau glas.'

" Mae yn y t yma air o'i eiddo a gedwir gyda ohryn barch yn

mhlith ychydig esiamplau o ysgrifen-law amryw eraill o rai rhag-

orol y ddaear. Y gair ydyw :
—

' Bydd ffyddlawn hyd angau.' Yn
ystod ei gystudd diweddaf yr ysgrifenodd ef ar bost card at

flaenor yn yr ardal hon yn hysbysu ei anallu oherwydd gwaeledd i

ddyfod i'w gyhoeddiad, Ar waelod y card. lle y dodir yr anerch

a'r cofìon arferol, ysgrifenodd ef, ' Bydd ffyddlawn hyd angau.'

"Digwyddiad bychan a dibwys yn ddiau y cyfrifir hwn yna ; eto yr

oedd ac ÿ mae yn dyweyd cryn lawer wrth y neb a'u hystyrio
;

wrth y rhai a adwaenent Mr. Ellis oreu y mae yn dyweyd fwyaf

oll. Gair cyffredin i lawer meddwl yw y gair a ysgrifenodd, er

mai gair yr Arglwydd yw
; y mae wedi ei fynych ddefnyddio yn

ddigon difeddwl gan bobl ddifeddwl. Ond y mae gwir ystyr iddo

fel y deuai oddiwrth Mr. Ellis. Yr oedd ei fuchedd a'i helynt ef

yn peri y gallai ei ddefnyddio ar fîn marw heb i'w galon ei

gondemnio. Yr oedd efe mewn modd enwedig yn un a gafodd y
drugaredd i fod yn 'ffyddlawn.' Rhodder yr un drugaredd i minau.

" Yr eiddoch yn ddiffuant,

"Thos. Robeet-.'

•• i;benezer, Mai 8fed, 1883.
•• Anwyl Erawd.

yda theimladau tra cliymysgedig o hiraeth a hyfrydwch yr

wyf yn cydsynio â'ch caÌB o ysgrifenu ychydig o'm liadgofìon am
fy anwyl frawd a chyfaill, y diweddar Barchedig Robert Eälis.

••'ianfymod wedi fy magu yn y gymydogaeth hon fel yntau,

diau fy mod yn ei adnabod bron o'm mabandod, ond nid oes genyf

un cóf am dano hyd yr an hreuodd bregethu. îrydwyf
yn cofìo yu dda yr adeg y cymerais sylw neillduol ohono. Yr oedd

ef a'r diweddar Barch. E. FouIkes, ac ychydig gyfeillion crefyddol,
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wedi bod ar noswaitfi yn hir-ddydd hâf, mewn t cyfagos i'm hen
gartref, yn ymweled â chwaer glaf . Yr oeddynt yn myned ar hyd
llwybr yn ochr pa un y safwu i ac ychydig o'm cyfoedion. Yr
oeddym yn edrych ar y cldau, sef Mr. Foulkes ac yntau, fel bodau

oeddynt yn sefyll yn rhywle rhwng dynion ac angelion. Dyna
oedd ein syniadau plentynaidd ni am bregethwyr, ac nid rhyfedd,

canys nid oedd yma yr un pregethwr yn y gymydogaeth cyn hyny,

o leiaf, i ni wybodam dano. Aethant heibio heb gymeryd un sylw

ohonom ni, ond nid heb i ni sylwi arnynt hwy. Yn arbenig

argraffodd Mr. Ellis ei hun yn ddwfn ar fy meddwl fel dyn cryf a

heinyf o gorff, ac annibynol o feddwl. Mae yn debyg na buaswn

y pryd hwnw, pan nad oeddwn ond tuag wyth mlwydd oed, yn
gallu gosod fy syniad yn y geiriau yna, ond ni phetru.saf ddywedyd
mai dyna oedd fy syniad plentynaidd o'i ddeougli. Mae meddwl
plentyn yn barod iawnidderbynargraffiadau, a gorchwyl anhawdd
yw eu dileu. Hyderaf na thybir íi yn huuanol wrth ddyweyd na

chefais achos i newid y syniad wedi dyfod i fwy o adnabyddiaeth

o Mr. Ellis, ac i fwy o aeddfedrwydd barn i ffurfio syniadau am dano.
" Yr ydwyf yn cofio yn dda am y bregeth gyntaf o'i eiddo a

adawodd argraff ddofn ar fy meddwl, mor ddofn fel ag i gofio y
testyn a rhywfaint o gjmwys y bregeth hyd heddyw. Y testyn

oedd, ' Hwythau wedi clywed hyn, a ddwysbigwyd yn eu calou, ac

a ddywedasant wrth Petr a'r apostolion ereill, Ha wr frodyr,

beth a wnawn ni.' Diau mai nid y tro hwnw oedd y waith gyntaf

i mi ei glywed yn pregethu, ond dyna y wairh gyutaf i mi ei gojìo

yn pregethu. Argyhoeddiad oedd mater y bregeth, mi dybiwn,

canys soniai lawer am bigo, dwysbigo, dwysbigo yn eu calou, a

hyny gyda difrifwch mawr. Er nas gallwn fod ond o ddeg i

ddeuddeg mlwydd oed, gadawodd y bregeth hono argraff ar fy

meddwl sydd, mi gredaf, yn aunilëadwy. Nî wnaf grybwyll ond

un arall o'm hadgofion boreuol am dano. Yn haf 1845, yr oedd

amryw deuluoeddo'r gymydogaeth hon, a rhai ohonynt ynperthyn
i eglwys Cefnywaen, yn ymfudo i'r America, ac yn eu plith yr hen

frawclHughRoberts, Tan-y-buarth./'Yr oedd Hugh Roberts, er nad

oedd yn swyddog eglwysig, yn un o'r crefyddwyr goreu a mwyaf
selog a gweithgar y pryd hwnw yn Cefnywaen. Yr oedd yn rhaid

i'r hen frawd gael seiat ymadawol. Cafwyd un ragorol
;
yr oedcl

Mr. Ellis yn bresenol. Wedi i Hugh Eoberts ddyweyd ei deim-
ladau ar ei ymadawiad, ac amryw o'r brodyr adrodd eu teimladau

hwythau, galwyd ar Mr. Ellis i rodcli cyfarchiad ymadawol i'r hen
frawd. Cododcl i fyny yn sydyn, a dechreuodd yn debyg i hyn :

—

/' Y mae Hugh Eoberts yn myned i'r America, a dymuniadau da yr

eglwys hon a'r holl gymydogaeth yn ei ddilyn ef a'i deulu ; ond ygr
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bonheddig cyntaf a gyferfydd â ITugh Roberts ar ei làniad yn New
York, ae a'i dilyna yn ei holl symudiadau ar gyfandir ëang America,

fydd Mr. HelbuL' Yr hyn a argraffoild y sylw ar fy meddwl ac ar

feddwl pawb a'i clywsant oedd ddarfod i 'Mr. Helbul ' gyfarfod câ'r

hen frawd, nid wedi iddo lànio ynNew York, ond yn Lherpool,

canya yno, ar ol ychydig ddyddiau o gystudd, bu farw ei fab

ieuengaf, Robert, yn un ar bymtheg oed, ac yn fachgen ieuanc

gwir grefyddol. Bu'm am rai blynyddoedd oddiyma, a phan
ddaethum yn ol yn niwedd 1852, yr oeddwn newydd ddechreu

pregethu. Yn mis Tachwedd y flwyddyn hono y bu'm gyntaf yn

Nghyfarfod Misol Arfon, yn hen gapel Rhydfawr. Y pryd hwnw
yr oedd fy anwyl frawd yn mysg y rhai blaenaf—yn un o arwein-

wyr y Cyfarfod Misol a minau ar y sedd isaf— a'r olaf ar y sedd

hono. Teimhvn fod hyny yn crëu cryn lawer o bellder rhyngom,
er ein bod yn gymydogion agos—efe yn yr Y'sgold a niinau yn
Cefnywaen. Fel y dywedaia yn barod, yr oeddwn wedi ffurfio

Byniadau uchel am dano, mor uchel, yn wir, fel ag i deimlo yn
wylaidd, os nad yn ofnus yn ei bresenoldeb. Mewn gair, yr oedd fy

syniadau uchel am dano yn peri nas gallwn fyned yn hf arno, pe

buaswn yn meddwl bod felly. Ac nid oedd èin hanwyl frawd yn
un hawdd iawn i neb fyned yn hf arno. Y'r oedd y fath arueh-
eledd (dignity) yn perthyn i'w berson a'i gymeriad a'i diogelai

rhag i neb ymwthio ar frys i'w gyfrinach ac ennill ei gyfeillgarwch.

Daeth ef a minau yn gyfeillion mynwesol yn araf, ond yn sicr,

trwy fynych gydgyfarfod â'n gilydd. Byddai yn y blynyddoedd
hyny, trwy mai efe oedd yr unig weinidog ordeiniedig oedd genym
yn yr ardaloedd hyn, yn dyfod atom yn fynych i'n cyfarfodydd

eglwyság i weinyddu yr Ordinhad o Fedydd, a chefais fantais i'w

weled a'i adnabod. Mynych, pan y byddem yn myned i'n teithiau

Sabbothol yu yr un cyfeiriad, y cawsom lawer cyfeillach felus ac

ymgom ddifyrus. Trwy y cydgyfarfyddiadau hyn aethom ein dau

yn gyfeillion mynwesol megys yn ddiarwybod. Cyfeillgarwch o

dyfiad graddol ydoedd, a pharhäodd ei dynant hyd y diwedd, ac y
mae ynof duedd gref i gredu ei fod yn tyfu eto er ei fod ef wedi

gadael y ddaear a myned i'r Xefoedd. Fel y crybwylhwd yn

barod, nid oedd ein hanwyl frawd ynunhawdd i bregethwr ieuanc

nesâu ato yn rhwydd ar y cyntaf, a bu hyny yn achlysur i rai dybio

• i fod yn uchel a sarug. Ond nid oedd felly mewn gwirionedd.

(iallai t-i fod felly ar y cyntaf ; ond wedi cael amser i'w adnabod a

dyfod i'w gyfrinach, yr oedd yn un o'i dynion mwyaf hawddgar a

serchog a llawn o gydymdeimlad. Ychydig flynyddoedd wedi i mi

ddechreu pregethu, yr oeddwn un Sabboth yn nhaith Fsgold a

Bryn'refail ; yr oedd yntau gartref y Sabboth hwnw ac yn gwrando
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arnaf yn yr Ysgoldý y boreu a'r hwyr. Yr oeddwn wedi pregethu

y Sabboth hwnw, fel llawer un cyn a chwedi hyny, yn dra anfodd-

haol i mi fy hun ac ofnwyf hefyd i'm gwrandawyr. Wrth ddyfod
gydag ef i fyny ot Ysgold noe Sabboth, teimlwn yn isel a digalon,

ond yn cadw hyny yn gwbl i mi fy hun. Pan yn ffarwelio á mi
yn ymyl y Shop-gròn, ymaflodd yn fy llaw yn serchog, a dywedai
air neu ddau mewn dull distaw a dirodres a barodd i mi deimlo

fod ganddo galon gynes tuagataf, a chydymdeimlad parod á'r

gwan yn mhob amgylchiad, a chefais ef felly mewn llawer profed-

igaeth a'm cyfarfu wedi hyny—y cyntaf i gydymdeimlo á'r parotaf

ei wasanaeth yn mhob amgylchiad o brofedigaeth a thrallod, ac y
mae ei goffadwriaeth yn anwyl gan luaws o deuluoedd yn y cymyd-
ogaethau hyn ar gyfrif y rhinweddau hyn oeddynt mor amlwg yn
ei gymeriad.

" Nodwedd arbenig arall yn ei gymeriad oedd uniondeb diwyrni.

Yr oedd yn hollol ddidwyll. Gallaf yn ddibetrus gymhwyso ato

ef eiriau yr Arglwydd Iesu am >"athanäcl. ' Wele líraeliad yn wir,

yn yr hwn nid oes dwyll.' Bu mewn llawer o amgylchiadau o ofn

a phryder
;
yr oedd yn dueddol i gymeryd golwg brudd a thywyll

ar bethau—yn ormodol felly rai prydiau. Ond byth ni phetrusai

wneuthur yr hyn oedd iawn, bydded y canlyniad a fyddai. Hî

fÿddai achos byth ofni iddo beidio gwneyd yn iawn. ' Uniondeb

yw llwybr y cyfiawn/ a dyna yn arbenig oedd ei lwybr yntau. Yr
oedd hefyd yn dra eiddigeddus dros anrhydedd y weinidogaeth, ac

yn dra gofalus i ymgadw rhag pob ymddygiad a allasai fod yn
achlysur beio ar y weinidogaeth. Gallaf anturio dyweyd ei fod

wedi cario y gochelgarwch hwn rai prydiau yn rhy bell, a fâest

fod ei waith yn oerdded teithiau pell heb droi i un man am ychydig

seibiant ac ymborth wedi profi yn niweidiol i'w iechyd, yn enwedig

pan yn dechreu heneiddio. Buaaai yn dda gan ei gyfeillion ei

I yn troi i mewn atynt, ac yn llawen ganddynt weini iddo,

eto ni wnai ond yn anfynych, rhag trethu caredigrwydd ei frodyr

a'i chwiorydd.j Flynyddoedd lawer, bellach, yr oedd i fod ar

Sabboth penodol yn nhaith Talysarn ;
yr oeddwn inau yr un

Sabboth yn nhaith Llanllyfni. Eywbryd yn nghorff yr wythnos
flaenorol cytiuiasom i gydgychwyn i'r daith bedwar o'r gloch

prydnawn Sadwrn, a chofier nad oedd y pryd hwnw ond cerdded

yr holl ffordd, tua thair milldir ar ddeg. Erbyn boreu Sadwr:

oedd yr holl wlad yn orchuddiedig gan eira, a hwnw amryw
fodfeddi o ddyfnder. Anfonodd genad boreu Sadwrn i ofyn i mi. ai

ni fyddai yn well i ni gychwyn am ddau gan y byddai y ffordd yn
flin ac anhawdd ei cherdded? Cytunais á hyny, a chyc..

ar yr amser diweddaf a n : lau o'r gloch. Erbyn cyrhaedd



164

y Bontnewydd, yr oedd yn dechreu tywyllu, a ninau yn teimlo yn

llesg a blinedig. Wedi gadael y pentref, tródd ataf yn sydyn, a

dywedodd y dylaseni droi i rywle i orphwys am ychydig a chael

cwpanaid o dé. ' ìià fyddwn yn y Groeslon yn fuan,' meddwn
inau, ' ac mi drown i inewn at Mr. a Mrs. Jones (Parch. J. Jones a'i

briod), bydd yn dda ganddynt ein gweled, a rhoddant i ni bob

croesaw.' Ië,' meddai, ' dyna y fan.' Aethom yno a chawsom
dderbyniad siriol a charedig, a gofynai Mrs. Jones iddo a gymerai

dê. ' Na, na, Mrs. Jones bach, dim ond gorphwys tipyn a sìnoke.
,

C'yfryngais inau yn y fan trwy ddyweyd ei fod bron llewygu er's

nieityn, ac nad oeddwn inau ddim gwell. Nid rhaid i mi ddyweyd
beth fu y canlyniad wrth neb ydynt yn adnabod y brawd a'r

chwaer grybwylledig. Wedi cael ein diwallu a gorphwyso enyd,

cycliwynasom i'n taith, ac wrth fyned dywedai fel yr oedd yn

teimlo ei natur wedi adfywio, a mawr ganmolai garedigrwydd y
teulu. ' Pahain, ynte,' meddwn inau, ' yr oeddych am wrthod ei

charedigrwydd ? ' Wel,' meddai, ' daeth ryw deimlad o gywilydd

droswyf, a theimlwn yn annheilwng o'r fath garedigrwydd.'

Byddai ofn arno yn wastad rhag i neb dybied ei fod yn cymeryd

mantais ar ei safle fel pregethwr i bwyso arnynt. Gwell ganddo

fuasai dyoddef blinder a newyn na chymeryd dim a fuasai yn

debyg o fod yn ormes ar garedigrwydd hyd nód yn ei gyfeillion.

" Yr oedd yn hoff o waith, ac yn myned yn fwy hoff ohono hyd

y diwedd. Dywedodd wrthyf lawer gwaith yn ystod y flwyddyn

ddiweddaf y bu fyw na ewyllysiai fyw yn hir wedi colli ei ddefn-

yddioldeb, a chafodd ei ddymuniad yn hyn mewn modd amlwg
iawn. Wedi gorphen ei waith, cafodd ychydig ddyddiau i gasglu

ei feddyliau yn nghyd i fyned trwy y porth i'r ddinas sanctaidd.

Bu farw yn dawel a siriol, ' heb ofni grym y dr a'i thonog

genlli'; ' a phan glywais am ei farwolaeth nis gallwn ymatal a

dyweyd, ' Efe a aeth i dangnefedd.' /Er marw, y mae yn fyw eto,

nid yn unig yn y Xefoedd, ond yn nheimladau serchog cóf lluaws

o'i frodyr a'i gyfeillion. Bu fyw bywyd o ddefnyddioldeb nad oes

llawer wedi ei gyrhaedd, a hyny am dymhor maith, a thrwy lawer

anhawsderau ; a bu farw, er wedi cyrhaeddyd henaint, heb hen-

eiddio. Wrth derfynu hyn o adgofion am un o ' rai rhagorol y
ddaear,' nid oes genyf ond gofidio na allaswn roddi desgrifiad mwy
cyflawn a pherffaith ohono, ond yr wyf yn teimlo fy mod yn eu

cyflwyno i sylw lluaws ydynt, fel fy hunan, yn gwerthfawrogi ei

guffadwriaeth, ac y bydd yn hawdd ganddynt fyned heibio i

anmherffeithrwydd a diffygion yr adgofion hyn.
" Byth yr eiddoch,

" W. ROWLANDS."
" Y Parch. John Owen Jones, Llanberis."



165

Gwelir oddiwrth y llythyrau blaenorol pa mor uchel oedd Mr.

Ellis yn meddwl ei gyfoedion a'i gydlafurwyr, a bod eu barn hwy
am dano oddiar eu hadnabyddiaeth ohono yn gwbl wahanol i'r hyn
a syniai efe bob amser am dano ei hun. Dangosant yn eglur ei fod

yn rhagori yn yr ansoddau a'r elfenau yr oedd efe ei hun yn teimlo

ei fod fwyaf diffygiol ynddynt. Ymgysegrodd i Dduw a'i achos, a

chollodd ei hun yn y gwaith fel na welai ond ei ddiffygion a'i

anmherffeithrwydd yn ngoleuni disglaer sancteiddrwydd ei syniad

am arucheledd a mawredd y gwasanaeth cymeradwy gan yr

Arglwydd.

Bydd i'w fywyd, o angenrheidrwydd, lanw lle mawr yn hanes

dadblygiad a llwyddiant crefydd yn ardaloedd chwarelau Llanberis,

ac o fewn cylch Cyfarfod Misol Arfon. Àlegys na fesurir dyddiau

gan nifer eu hystormydd na phrydferthwch eu henfys, ond gan yr

oriau tawel a änt heibio yn ddisylw, felly y mae bywyd " gwas yr

Arglwydd " sydd yn brysur mewn distawrwydd yn dilyn ei waith

anfarwol o awr i awr, i'w fesur, nid wrth reolau cynhyrfiad,

arddangosiad a thrwst gwâg y byd, ond wrth ei weithrediadau

distaw a'r canlyniadau tragywyddol eu parhad er yn awr yn

anweledig. Yn ol y safon yma o feirniadaeth, saif Robert Ellis, o'r

Ysgold, yn rhestr uchaf u ffyddloniaid yn >~ghrist Iesu," am fod ei

symledd, ei yrnroddiad, ei burdeb a'i gydwybodolrwydd yn gyfryw
nad oes ond goleuni y u dydd hwnw " a eglura y gwaith mar a

wnaed ganddo. Priodol iawn y gellir terfynu yr adgofion hyn yn

ngeiriau yr Apostol Paul, fel ymadroddion a roddant i ni mewn
modd cryno amrywiol arweddau ei gymeriad a sicrhaodd iddo y
fath ddefnyddioldeb uchel a dyrchafedig yn ngwinllan a gwasan-

aeth yr Arglwydd Iesu Grist :

—

"CAN'YS EIN GORFOLEDD NÎ YW HYN ; Sef TYSTIOLAETH EIN

CYDWYBOD, MAI MEWN SYMLRWYDD, A PHUEDEB DUWIOL, NTD

MEWN DOETHIXEB CNAWDOL, 0XD TRWY EAS DUW, YR YMDDYG-
ASOM YN Y BYD."



TRAETHODAU, &c.

LLITHOEDD AE EGLWYS DEEFNUS.
Y L L I T II G Y X T A F

.

" Gwneler pûbpeth yn weddaidd ac mewn trefn," sydd gyngor
Dwyfol. Mae rheol a threfn, gydag unrhyw sefydliad, yn beth

hwylus a hardcl. Gyda rheol a threfn, gellir gwneyd pobpeth yn

llawer mwy diboen ac yn llawer niwy effeithiol. Ac y mae felly

gydag achosion eglwysig : eglwys o ran ei phethau allanol, yn cael

ei dwyn yn mlaen yn rheolaidd a threfnus, pobpeth yn ei le ei hun,

pobpeth yn ei amser ei hun, a phawb gyda'i waith ei hun—mor
hylaw, mor hardd, ac mor effeithiol ydyw ! A phaham na byddai

felly gyda phob eglwys? Paham y llusgir yn fwy annyben a

didrefn gydag achos crefyddol nag unrhyw goaceni arall yn yr

ardal? Ond ceir yn rhy fynych mai hyn yw y ffaith. Nid oes

mewn ambell i ardal na fîarm, na siop, na melin, na phand, yn
cael eu dwyn yn mlaen mor ddilûn a didrefn a'r achos crefyddol

yn y lle. Mae llawer o gyno genym fod crefyddyn isel. Gellir

ofni fod cyno o'r fath yn fwy o arferiad nag o deimlad. Pe byddai

dynion yn teimlo fel y maent yn cyno, gwnaent rywbeth heblaw

cyno. Pa ryfedd fod yr achos yn isel mewn llawer man gan ei

fod yn cael ei adael megys i ymdaro drosto ei hun ? Pe byddai i

ryw achos arall gael ei adael mor ddilún, darfyddai am dano ; nis

gallai ymgynal yn y fath annhrefn. Ac oni ba'i fod mewn eglwya

ryw elfen anfarwol, nis gallai hithau ymgynal. Mor annheilwng

yn y rhai a broffesant eu hunain yn gyfeillioD i'r Gwaredwr, eu

bod yn ddynion gofalus a threfnus gyda'u pethau eu hunain, ond

yn gadael ei wasanaeth Ef i ymdaro rywfodd, rywlûn ! Gwir mai

yr elfen sanctaidd o fywyd yw gogoniant eglwys, a bod y bywyd
hwn niewn annhrefn yn tra rhagori ar ffurfioldeb trefnus a marw.

Mae eglwye drefhtu heb fywyd yn rhy debyg i fynwent drefnus.

Trefn dan deyrnasiad marwolaeth ydyw. Ond mae yn llawer haws

i'r bywyd sanctaidd hwn ymddangos yn ei ogoniant, a thori allan

mewn gweithgarwcli grymus, Ue byddo trefn dda, nag yn nghanol

aflerwr-li. " Nìd yw Duw awdwr annlirefn ond tivfn." Diafol, a

rhai rhy debyg iddo, sydd yn crëu ac yn caru annlirefn.

Er dwyn yn mlaen achosion eglwysig yn drefnus, wrth gwrs,
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mae yn rhaid cael swyddogion. Ni feddyliodd neb ond rhai â rhyw
gymaint o'r dynol, yn gystal a*r grasol, ar 61 ynddynt, fod yn bosibl

cario achosion eglwysig yn mlaen, mwy na rhyw achosion eraill,

heb ddynion cymhwys i flaenori. Ond da fyddai cael y swyddog-
aeth hon mor gyflawn ac mor effeithiol ag y byddo bosibl, yn
gymaint ag mai ar y brodyr hyn y gorphwys y cyfrifoldeb o drefnu
a blaenori yn mhob peth. Yn y cyffredin, bydd llawer o ddelw y
swyddogion ar yr eglwys. Nîa gellir disgwyl eglvrys fywiog a

gweithgar lle byddo swyddogion marwaidd a digychwyn, nac

eglwys imol lle byddo y swyddogion yn rhanedig. Ond lle by' I

swyddogion yn " weision ffyddlawn a doeth," gellir disgwyl i'r

eglwys hono fod yn un gynyddol a ffrwythlawn. " Y gwas ffydd-

lawn a doeth " yw yr on cymhwys i fod yn swyddog eglwysig. Os

ceir gwybodaeth helaeth a dysg, dawn a moddion, da ; ond os

bydd y " ffyddlawn a'r doeth" ar ol, gall dyn, er meddu y pethau

eraill, wneyd llawer mwy o ddrwg nag o dda. Gall wneyd purion

arglwydd, ond nid " gwas."

£r gweithredu yn drefnus ac effeithiol, da hefyd fyddai cael y
.>wyddogaeth hon mor gytìawn ag y gellir. Mae y gwaith yn

amrywiol, a rhaid cael cymhwysderau amrywiol ato. Difíyg

pwysig rhai eglwysi yw ceisio gwneyd á rhy ychydig o swyddogion.

Rhaid i'r swyddogaeth hono a wneir i fynyo ddau neu dri o frodyr

fod yn boenus o ddiffygiol, neu ynte rhaid i'r brodyr hyn fod yn
hynod o ran amrywiaeth eu cymhwysderau. Nid oes dim a

esgusoda fod rhif y swy-ddogion yn ychydig mewn eglwys, ond ei

bod yn rhy dlawd o ddynion i ychwanegu atynt. Faham y beichia

yr ychydig eu himain â llafur a gofal, tra y gellir cael eraill yn yr

eglwys cymhwys i gymeryd eu rhan o'r baich ? Mae yn ddifriíol

o beth os bydd y swyddogion yn rhy ddifeddwl, neu yn rhy hunan-

gar i ychwanegu at eu rhif . Nid dymunol ychwaith fod y swydd-
ogion oll yn tynu at fod yn hen, ond yn hytrach fod cymesuredd

bwyll yr hen a bywiogrwydd yr ieuanc yn cydweithio. Peth a

brofodd yn niweidiol lawer gwaith ydyw, fod hen flaenoriaid da,

oddiar ryw deimlad neu güydd, yn gomedd ychwanegu atynt nes

myned yn hen
; yna bydd eu gwaith yn disgyn i ddynion dibrofiad

yn y swydd, ac heb gael yr amser priodol i ennill y dylanwad

gofynol i'w lle ; canys nid peth i'w gael trwy awdurdod, na

Chyfarfod Yüsol, na Chymdeithasfa, ac nid peth yn aros am ddyn
yn y sêdd fawr, yw y dylanwad hwn, ondpeth i'w ennill yn raddol,

ac mewn ffordd cyfìawnder. Mae cryn lawer o annybendod ac

aflerwch yn cael ei achlysuro weithiau niewn rhai eglw^-si, trwy
fod hen ddiacon ffyddlawn a da, ar ol bod yn hir ar y blaen yn
arwain, ond o'r diwedd yn llesgáu a marweiddio gan henaint, ac eto
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oherwydd plentynrwydd henaint neu rywbeth, yn díd gafael dèn

mewn rhanau o'r gwaith y byddai bywiogrwydd rliai, ac yni ieu-

engach yn llawer cyrnhwysach iddo. " Nî ddaw henaint ei hunan."

Ond gresyn fod hen frodyr teilwng felly yn myned yn fwy ar y
ffordd na dim arall. Mae y cyfryw yn deilwng o bob anrhydedd

ac ni byddent yn fyr o hyny pe cydnabyddent eu hunain.

Er cael eglwys drefnus, mae yn ofynol i'r swyddogion fod yn
fynych gyda'u gilydd, yn cydymgynghori pa fodd i ddwyn pobpeth

yn mlaen yn y modd doethaf. Gyda'u gilydd fel hyn y maent i

ddyfod i gyd-ddealltwriaeth arbobpeth, i gyd-drefnu a chynllunio,

ac i hwyìio pawb at ei waith. Gyda'u gilydd y maent i " fwrw
golwg " a oes neb afreolus yn galw am rybudd neu gerydd—a oes

neb yn pallu, a pha fodd i'w adferu—a oes neb mewn afiechyd neu

dlodi yn galw am ymweliad neu gymhorth—a oes rhai i'w cyflawn

dderbyn, a pha ymholi yn eu cylch sydd ofynol yn fiaenorol—

a

chànt a mwy o wahanol bethau, rhaiyn Uai, a rhai yn fwy pwysig,

y dylai swyddogion eglwysig gydymholi a chydolygu yn eu cylch.

Oni bydd gan y swyddogion ryw gydymgynghoriad fel a nodwyd,

nis gall fod eglwys drefnus yn y fan hono. Byddant yn dyfod yn

nghyd heb wybod pa fodd i wneyd, na pha beth i fyned yn ei

gylch ; a bydd yr hyn a adewir yn waith i bawb heb fod yn waith

i neb, a bydd y naill yn gweithredu heb gydsyniad y llall, a'r naill

yn groes i farn y llall, ac felly yn cythruddo teimladau eu gilydd,

ac yn peryglu heddwch yr eglwys. Dylai y swyddogion, ar bob

cyfrif, ymdrechu dyfod i gydwelediad yn eu plith eu hunain ar

bobpeth, cyn dyfod gerbron yr eglwys, er gochel pob achlysur i'r

aflwydd câs o ymryson ac ymbleidio. Yr anhawsder yn mhlith

brodyr i ddyfod i'r cydwelediad hwn yw, ý bydd ambell i frawd

yn rhy annhyblyg i weled na gwneyd dim ond yn ol ei feddwl ei

hun. Oni bydd i bawb blygu i'w farn a'i ffordd ef, ni wna, fel y
dywedir, na thywys na thagu. Da y dywedai y diweddar John

Jones, Edeyrn, mai " nid dyn ystwyth fel brwynen, yn plygu i

bawb a phobpeth, ac nid dyn rhy gryf, fel trosol castell, na phlg i

neb na dim, ond y dyn ysfwj/t/i-f/ri/f yw y dyn iawn." Rhaid i

frodyr, os mynant dangnefedd, yymeryd a rhoddi llawer i'w gilydd.

Er cael eglwys drefnus, rhaid talu sylw priodol a chyson i'w

phethau bychain. T trcfnus yw hwnw lle mae y teulu wedi eu

harfer i roddi pobpeth yn ei le, a gwneyd pobpeth yn ei amser.

Cyngor Dr. Eranhlin yw, " Gofalwch chwi am y ceiniogau, a gofala

y punnoedd am danynt eu linnain." " Trwy esgeuluso lioeí ya y
bedol," medd rhyw hen air, "fe gollwyd y march." Mae yn pt-rthyn

i eglwys, fel i bobpeth, ei phethau bychain ; a mynych y bydd

eagenlnBO y pethau bychain hyny yn arwain i annhrefn a cholled.
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Ae eto y pethau bychain hyii sydd o hyd yn y perygl o ddianc

ymaith yn ddisylw. Gwers fechan sydd heb ei dysgu eto yn mhob
man yw dechreu yr holl gyfarfodydd yn eu hamser. Trwy esgeu-

luso paentio y ffenestri, fe bydrodd y coed. Am na wnaed gwaith
diwrnod un adeg, bu raid gwneyd gwaith mis adeg arall. Mor
ddiflas mewn Cyfarfodydd Misol fydd galw yr un casgliadau am
fìsoedd olynol, a methu eu cael o bob man er hyny ! Gwelsom yn
ddiweddar roddi tri chasgliad o gryn bwys o flaen yr un gynull-

eidfa yr un Sabboth, pryd, oni ba'i am ddiofalwch, y gallasai mis, o

leiaf, fod cydrhwng y naill gasgliad a'r llall. Trwy ddibrisio y
bachgen, fe gollwyd y dyn, a dyn erbyn hyn y buasid yn falch

ohono. Trwy ychydig annoethineb, fe daflwyd teulu ymaith, a

throes y teulu hwnw allan yn genedl rymus. Bendith i eglwys os

bydd ganddi un neu ragor o frodyr yn ofalus a manwl gyda'i

phethau Ueiaf, er gwneyd i fyny y diffyg mewn ereill sydd yn
tx\>ie<\ jiethau byehain islaw eu sylw hwy.

Er cael eglwys drefnus ac effeithiol, da hefyd fyddai cael pawb
i weithio, hyny yw, pob un y bydd gweithio ar ei galon. Mae yn
perthyn i eglwys bob amrywiaeth gwaith, i gyfarfod â phob
amrywiaeth dawn a gallu yn yr aelodau. Mae dyn, a dyn
crefyddol, yn greadur gweithgar ; ac nid hawdd y gall dyn bywiog
a llawn o yni fod yn dawel i eistedd yn llonydd o fls i fis heb gyfle

i ddim ond gwrando a rhoddi ei law yn ei boced i gyfranu, ac y
mae mewn temtastiwn i ballu yn raddol yn hyny. Mae dynion
bywiog o'r fath, wrth eu cadw yn segur, yn naturiol yn myned yn
flin ac annhymherus. Rhodder digon o waith iddynt, a byddant
yn llawer haws eu trin. Gallai rhai swyddogion da, wrth geisio

gwneyd y cwbl eu hunain, beri i rai yn yr eglwys ddrwgdybio eu
bod yn ofnus rhag i neb arall ddyfod i'r golwg ; a pha le y ceir

eglwys na bydd ynddi ryw rai rhy barod i ddricgdybio ar bob
achlysur? Gorchwy-1 pwysig swyddogion yw rhoddi eraill ar

waith yn gystal a gweithio eu hunain. Dedwydd o eglwys yw
hono lle mae ei dynion blaenaf yn fedrus i hwylio pawb at ei waith,

a'r aelodau hwythau yn ddynion digon ystwy-th ac ewyllysgar,

pawb i wneyd ei ran. Mae yn perthyn i bob cynulleidfa ddynion,

er na byddont yn aelodau eglwysig, fel y dywedir, sydd eto yn
gyfryw y byddai yn dda ganddynt gael y cyfle i icneyd rhyicbeth.

Rhodder pob cyfleusdra iddynt, nid yn unig er mwyn eu gwaith,

ond am y gallai hyny fod yn fendith iddynt. Mae gwers i ni i'w

chael yn hanes tröedigaeth Zacchëus. Dyna yr Iesu, yn hytrach

nag argyhoeddi y dyn hwnw yn llym, yn taro ar ei garedigrwydd

:

" Zacchëus, disgyn ar frys, canys rhaid i mi heddyw aros yn dy d}*

di." A bu cael y cyfle yna i groesawu y Gwaredwr yn foddion
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iachawdwriaeth iddo. A bu dangos caredigrwydd i achos y Gwar-
edwr yn gyffelyb i lawer ar ei ol.

Er y dylai eglwys ymddiried llawer i'w swyddogion gyda
gwahanol ranau eu gwaith, eto doeth ynddynt hwy a fyddai

ymgynghori â'r eglwys ar bob achos o bwys, megys pan y bydder

yn gwneyd rhyw gyfnewidiadau pwysig yn eu trefniadau, neu yn
cychwyn ar ryw ysgogiad newydd. Ar gyfryw achlysuron, da

fyddai galw y brodyr yn nghyd, a gosod yr achosgerbron, er mwyn
cael eu syniadau ; ac os ceir y frawdoliaeth yn lled unfrydol, da ;

onidê doethineb yw oedi hyd nes y deler i fwy o gydwelediad.

Mae diffyg o gydymgynghori rhwng swyddogion âg eglwys. wedi
arwain lawer gwaith i ganlyniadau goíìdus

; y swyddogion yn

gwneyd yr hyn a ystyrid gan luaws yr eglwys yn bwysig, ac heb

ymgynghori â'u brodyr, a hyny yn cynyrchu gwrthdarawiad ac

anghydweithrediad ; ac nid oes dim gyda gorchwylion eglwyaig

y dylid ei ochel yn fwy. Un peth y dylai swyddogion eglwyaig ei

ochel ar bob cyfrif yw, rhyw ddull rhy feistrolgar o gario pethau

yn mlaen. Mae hyny yn naturiol yn chwerwi teimladau, ac yn

enyn ymrysonau ac ymbleidiaumewn eglwys. Ond trwy ymgyng-
horiad pwyllog, mae y swyddogion yn dyfod yn hyderus o

gydweithrediad yr eglwya, a'r eglwys yn rhoddi pob ymddiried ac

ufudd-dod i'w blaenoriaid. Ac mor dra gweithfawr yw y cyd-

welediad a'r cydweithrediad hwn mewn eglwys ! Alae yn werth

aberthu llawer er ei gael ac er ei gadw. Ond gyda doethineb a

phwyll, ac ychydig o hunan-ymwadiad, paham nad allai pob eglwys

ei feddiannu ?

Rhagfyr, 1867.

YR AIL LITH.

Er bod yn drefnus gyda gorchwylion eglwyaig, at y pethau a

nodwyd o'r blaen genym, mae yn ofynol fod yr holl gyfriýon yn

cael eu cadw yn ofalus a threfnus. Mae cyfrifon eglwysig mauwl
a chywir bellach yn cael edrych arnynt yn bethau pwysig, a hyny,

nid yn unig ar gyfrif y boddlonrwydd a roddant i'r lluaws, ond

liefyd am eu bod yn egluro ffeithiau. W'rth y cyfrifon y gwelir y
cynydd neu y lleihad, ac hefyd pa fatli yw Befyllfa eglwya o rau <-i

ffrwythlondeb. Gelwir haelioni crefyddol «*yn ffrwyth yn amlliáu

erbyn eich cyfrif chwi." liae *• r-yfrif '' o'r "ffrwyth" hwu, gan

hyny, yn cael ei gadw mewn lle goruchel, a gwneir sylw manwl a

chyhoeddus ohono ar adeg hynod o ddifrifol ! Ond bydd y eyfle i

ff'riri/tho, erbyn hyny, wedi colli byth. Pafoddygall dmoioUon

crintachlyd ddal y cyfrif hwnw heb iûs o gywilydd ?
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Lled afler a diofal a fyddai llawer o'r hen dadau gyda'u cyfrifon.

Byddai aml un ohonynt yn rhoddi ymaith lawer ruwy nag a dder-

byniai. Nifl gallent oddef y syniad fod achos eu Gwaredwr yn
ddyledus iddynt h^- ; ac felly nid oeddynt yn rhyw ofalus iawn i

wybod pa fodd y byddai pethau yn sefyll rhwng eu llaw ddehau
a'u Ilaw a8wy. Mae yn ofnus nad yw y cyfrifon yn cael eu cadw
eto mewn llawer eglwys mor drefnus ag y byddai ddymunol. Ceir

eu bod weithiau mor ddidrefn fel nad oes neb ond y brawd sydd

yn enw o ysgrifenydd yn gallu gwneyd dim ohonynt ; ac ar rai

adegau, gwelwyd y brodyr hyn yn gorfod pussJdo tipyn er deall eu
gwaith eu hunain. Ond nid y brodyr sydd yn cadw y eyfrifon sydd
bob amser i'w beio oherwydd y diffyg ; maeut hwy yn gwneyd y
goreu gallant : er na byddant yn ddynion anllythyrenog, eto yn
fynych maent yn ddynion anffigyroU ys dywedir ; nid ydynt

erioed wedi cael yr un fantais i ddeall pa fodd i gadw cyf-

rifon trefnus. Erbyn hyn, nid oes braidd i eglwys nad oefl yn
mhlith ei haelodau ryw frawd, hen neu ieuanc, cynihwys i gadw ei

holl gyfrifon yn drefnus. Ac os nad doeth fyddai gwneyd diacon

o un felly, eto doeth, dybygid, a fyddai ei alw at hyn o orchwyl.

Ac hefyd, mae yn bresenol ddigonedd o lyfrau pwrpasol i gadw
pob math o gyfrifon eglwysig wedi eu parotoi, ac i*w cael gan
amryw argraffwyr am brisiau cyniedrol ; ac oni fyddai defnyddio

Uyfrau felly yn llawer o help i rai anghyfarwydd, er gwneyd eu

gwaith yn drefnus ?

Dymunol, yn wir, fyddai i'r llyfrau cyfrifon hyn, nid yn unig

gael eu cadw yn drefnus er mwyn yr oes hon, ond hefyd gofalu am
danynt nad elont ar ddifancoll, er mwyn yr oesoedd dyfodol.

Rhoddai hyn fantais i'r cenedlaethau a ddêl wybod rhywbeth am
lafur eu tadau yn yr oes hon. Byddwn yn teimlo yn aml mai
gresyn oedd i hen ysgrif-lyfrau eglwysig yr oesoedd o'r blaen gael

eu dibrisio a'u colli. Bydded i bob eglwys, gan hyny, gadw ei holl

lyfrau yn ofalus, gan wybod y cyírinr hwynt yn mhen y can'

mlynedd eto, os byddant ar gael, o werth mawr. Gyda llaw.

tybygem mai buddiol fyddai fod rhyw frawd yn mhob eglwys yn
gofalu am gadw cóflyfr, er cofnodi ei gwahanol helyntion a'i

gweithrediadau. Ni byddai hyny ond gorchwyl hawdd ar y pryd,

ond gwnai treigliad oesoedd góflyfr o'r fath uwchlaw ei brisio.

Alae llawer o'n heglwysi bellach yn myned yn hen sefydliadau,

wedi gweled pedair a phump, a rhai fwy na hyny, o genedlaethau;

a gresyn fod y naill genedlaeth yn dyfod i mewn i lafur cenedlaeth

arall heb wybod ond y nesaf peth i ddim am dreialon, llafur, a

ffyddlondeb, y rhai fu yn poeni gyda'r un achos da mewn oesoedd

o'u blaen hwy. Na fydded, gan hyny, i'r oesoedd dyfodol gael y
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golled hon trwy ryw ychydig o esgeulusdra difeddwl o'r eiddom
ni. Os tybia rhywrai ein bod trwy hyn yn galw sylw at beth rhy

debyg i chwareu plant, nid oes genym ond coffa i'r cyfryw y ceir

lluaws o esiamplau Ysgrythyrol o beth cyffelyb. Ni fedd hanes-

iaeth ddim yn fwy dyddorus nac mor werthfawr i'w gofnodi na
helynt eglwys i Grist, yn cychwyn yn wan ac araf, yn cyfarfod âg
ystormydd ac anhawsderau oddifewn ac oddiallan, ac er pobpeth

yn mnu byw, yn dal ei ffordd ac yn ychwanegu cryfder.

Yr hyn sydd wedi bod braidd yn hynod yn hanes ein cyfundeb

o'i ddechreuad, ac sydd eto i fesur yn parhâu, yw y duedd i ddirgelu

pobpeth gyda'n casgliadau, yn enwedig y casgliad eglwysig. Mae
cyfundebau eraill wedi arfer bod yn llawer mwy rhydd a gwyneb-
agored na ni yn hynyma. Yn yr amser gynt, byddai un hen frawd

neu ddau yn derbyn y casgliad, ac yn ei ranu fel y gwelent hwy
yn dda, heb roddi cyfrif i neb o'u gweithrediadau. A'r cwbl am
onestrwydd eu gwaith a fyddai gonestrwydd eu cymeriad. Nidyn
unig byddai y diacon wrth roddi yn gwneyd hyny mor ddirgelaidd

ag y gallai, ond byddai y derbyniwr hefyd am i'r derbyn fod mor
ddirgelaidd, fel na wyddai y naill law beth a dderbyniai y llall.

A pha ryfedd i watwarwyr alw peth felly yn " ddegwm cìl dwrn ?
"

Mae yn debyg mai y rheswm am ddechreuad y dirgelu hwn yw,

am y barnai yr hen dadau da mai eu doethineb fyddai gwneyd y
gydnabyddiaeth a roddid yn llaw y pregethwr mor ddirgelaidd ag

y byddai modd, rhag i'r cyffredin anwybodus a difarn gymeryd
achlysur oddiwrth hyny i edrych yn îs ar weinidogaeth y gair.

Bellach, nid oes cymaint o achos am y dirgelu hwn, gan fod syniad

y cyffredin, yn fyd ac eglwys, wedi eu goleuo, fel y maent yn
gweled yn rhesymol ac ysgrythyrol i'r rhai sydd yn poeni yn y
gair a'r athrawiaeth gael eu cydnabod mor deilwng ag y gellir am
eu llafur.

Y cyngor Dwyfol yw, u Darperwch bethau onest yn ngolwg pob
dyn." Xid yn unig gwnewch yn onest, ond bydded i bob dyn gael

gwybod hyny; dyger y gonestrwydd i'r " golwg" Mae yn ym-
ddangos yn dêg a rhesymol y dylai y rhai sydd yn cyfranu arian at

achosion crefyddol gael boddlonrwydd am y pa fodd eu defnyddir.

A dylai y rhai sydd yn trafod y cyfryw arian, o ba natur bynag,
ysryried fod yr amser i gadw achuddio gyda chasgliadau crefyddol

wedi myned heibio. Ac os nad doeth fyddai cyhoeddi manylinn y
casgliad eglwysig, fel y barna llawer, eto rhesymol fyddai i'r holl

gyfrifon gael eu harchwilio gan frodyr o brofiad a barn, ac i'r cyfryw
ddatgan eu golygiadau i'r eglwys ar weithrediadau y swyddogion.
Trwy ddarparu pethau gonest fel hyn yn ngolwg pob dyn, mae yr
eglwys yn derbyn pob boddlonrwydd oddiar ddwylaw ei swyddog-
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ion, a'r swyddogion drachefn yn derbyn pob ymddiried oddiwrth
yr eglwys, a thorir ymaith achlysur oddiwrth y rhai sydd bob
amser yn llawer parotach i siarad a beio nag i gyfranu. Da fyddai
i bawb gofio nad oes gan neb rhyw ddyn, bydded ei sefyllfa a'i

swydd y peth y byddo, hawl i fod yn ddyn aughyfrifol. Buasai

yn wir ddymunol pe buasai y sylwadau uchod yn bethau dialw-am-

danynt. Canys er fod llawer o eglwysi erbyn hyn yn arfer cael

pob boddlonrwydd o barth i'w cyfrifon, eto ceir fod cryn lawer o

eithriadau poenus : y brodyr, oddiar ryw ddybenion da yn eu tyb

hwy, mae yn ddiau, yn dewis cadw o hyd at yr hen systeni o

ddirgelu a chuddio, a hyny yn achosi anniddigrwydd distaw, ac yn
llesteirio llawer ar haelioni yr eglwys. Xid oes dim òs mai goreu
po gyntaf i'r cyfryw frodyr yn y cyfryw fanau fabwysiadu trefn

fwy rhydd a gwyneb-agored.

Yr un modd hefyd y dylid gwneyd gyda chyfrifon y capel.

\ Dylai y gynulleidfa gael statement fanwl a chlir bob blwyddyn o'i

sefyllfa arianol ; swm ei dyled, os bydd, pa faint a dderbyniwyd, a

pha ddefnydd a wnaed ohouynt. Ac os bydd sefyllfa capel y fath

fel na bydd eisieu pwyso ar haelioni y gynulleidfa yn ei herwydd,
eto tra byddo sícn arian yn perthyn iddo, annhêg yw i'r wybodaeth
am danynt fod yn unig yn feddiant i'r ychydig. Mae gan bawb
sydd yn talu neu yn cyfranu yr un hawl i'r wybodaeth á'u gilydd.

Mae wedi bod, ac yn bod eto yn rhy aml, pan y peidir a gofyn
cyfraniadau cynulleidfa at achos eu capel, fe beidir son hefyd am
ei gynyrch arianol. Ehaid i'r lluaws bellach foddloni ar dalu yn
ddistaw am eu lleoedd, heb wybod pa ddefnydd a wneir o'r cynyrch.

A pha ryfedd os bydd y talu hwn yn myned yn annyben a bylchog ?

Mae y naill ddrwg yn naturiol yn cynyrchu y llall. Os bydd yr
holl drìn a'r trafod, y derbyn a'r talu, gydag arian yr eisteddleoedd,

a'r holl wybodaeth yn eu cylch, yn cael ei chyfyngu yn unig i

gylch ychydig o bersonau, dealled y brodyr hyn eu bod yn cymeryd
iddynt eu hunain fwy o awdurdod nag sydd briodol iddynt. Ac er

y gellir rhoddi pob ymddiried i'w gonestrwydd, nad ydynt yn
gwneyd na thwyll na cham, eto nid gonestrwydd ynddynt tuagatynt
eu hunain, na thuagat y lluaws, yw cadw y wybodaeth o hyny yn
hollol yn mhlith eu gilydd. Dywedwn eto, " Darperwch bethau
onest yn ngolwg pob dyn."

Er, fel y dywedwyd, y gallai fod gan eglwys bob ymddiried i'w

swyddogion, eto peth hynod o'r boddus gan y lluaws yw cael

hysbysrwydd clir am yr holl gyllidau, am y teimlant fod ganddynt
hawl i hyny ; ac nid oes dim yn fwy cymhelliadol i haelioni,

gweithgarwch, ac undeb ; bendithion nas gellir eu gor-brisio. O'r

ochr arall, mae cadw at yr hen arfer o ddirgelu a chuddio yn
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feithriniad i luaws o dymherau anffafriol i gysur a llwyddiant

eglwysig. Ac nis gellir gwneyd gormod o aberth, ond peidio

aberthu gwirionedd a chydwybod, er cadw ymaith y cyfryw
ysprydion difäol. Hyd y galler, na rodder " lle i ddiafol." \

Er bod yn drefnus, y mae yn ofynol hefyd fod gan bob

eglwys ei chyfarfod penblwyddyn, yn mha un y byddo yr holl

gyfrifon yn cael eu darllen a'u hegluro, a rhyddid yn cael ei

ganiatau i'r brodyr wneyd rhyw sylwadau a dybiont yn angen-

rheidiol arnynt. Gallai hefyd fod yn hynod fuddiol yn y cyfryw
gyfarfod i gymeryd golwg bwyllog ar holl gylch y gwasanaeth

crefyddol yn y lle, gan gydymholi a chydymddiddan yn rhydd a

brawdol ar ei wahanol ranau, megys, /A ydyw y cynulliadau

crefyddol yn peidio cael eu hesgeuluso, neu yn peidio lleihau? Ac
os ydynt, pa beth yw yr achos o hyny ? A ydyw yr Ysgol Sabbothol

yn cael y gefnogaeth a ddylai gan yr eglwys ? A ydyw y canu

cynulleidfaol yn cael ei feithrin a'i gefnogi ? Pa wedd sydd ar y
cyfarfodydd gweddiau ? A ellir gwneyd rhywbeth yn ychwaneg
gyda'r plant a'r bobl ieuainc ? A ydyw y cleifìon a'r tlodion yn
cael y sylw priodol? A ellir gwneyd y cyfarfod eglwysig yn fwy
effeithiol er ateb ei ddybenion ? Ac felly yn mlaen. Er na ddylai

y pethau hyn, a'r cyffelyb, fod yn destynau sylw ac ymofyn cyson,

eto y mae treulio cyfarfod eglwysig unwaith yn y flwyddj^n, yn y
wêdd uchod, wedi profi yn hynod fuddiol yn y manau y gwnaed
prawf ohono. A gallai fod felly yn mhob man, yn enwedig os bydd y
frawdoliaeth yn aelodau a swyddogion, yn ddynion digon gostyng-

edig a hywaeth i gymeryd i'w hystyriaeth ryw amneidiau a deflir

i'w sylw. Dichon yr ofnid mewn rhai eglwysi y byddai i gyfarfod

mor rhydd a hyn roddi mantais i ryw bersonau y mae eu geiriau

yn rhy debyg i " frâth cleddyf ," i anafu teimladau eu gwell, ac felly

achlysuro mwy o ddrwg nag o dda. Ond tybiwn mai dyma y lle

priodol i ddwyn y cyfryw greaduriaid brâthog atynt eu hunain, a

hyny nid trwy roddi sèn am sèn, bid siwr, ond trwy " ateb arafaidd,"

ac eto gwrol. Mae rhyw ffordd i drin pawb, a chyda doethineb a

phwyll gellir trin y brodyr annliymerus hyn fel ag i beri iddynt

deimlo yn gywilyddus ohonynt eu hunain. A gallai y fath driniaeth

fod yn drugaredd werthfawr iddynl hwy, ac yn ymwared i'r eglwya
lle perthynant. Hyderwn mai ychydig yw nifer yr eglwysi hyny

y mae elfenau rhy beryglus yn eu hawyrgylch i gyflafareddiud

rhydd a brawdol. Ond os felly y digwydd fod, tybiwn mai gwell

arfer llawer o oddefgarv\rch na rhoddi mantais i'r cyfryw elfenau

dinystriol dori allan yn danchwa ; oherwydd caed aml brawf fod

awyredd afiachus eglwys, trwy ryw oruchwyliaeth oeiddo ei Phen
Muwr. mewn amser yn cael ei buro a'i glirio. Gall Efe, yr hwn y
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mae pob awdurdod yn ei law, yn ei amser ei hun, ac yn ei ffordd

ei hun, u geryddu yr ormes ; " ac y mae eto yn peri i iyw ddaear

neu gilydd agor ei safn i lyncu cynulleidfa Corah. Dynia le i

amynedd y saiut.

Cwestiwn difrifol i*w ystyried i rywrai yw, Paharu y mae uaill

eglwys yn fwy blinderus ac anfoddog nag eglwysi ereill? o achoe yr

un yw y natur ddynol yn y naill a'r llall. 0"r braidd y mae yr un

eglwys yn diauc na cheir yn mhlith ei haelodau ryw greaduriaid,

ys dywedodd Mr. Humphreys u'r Dyffryn, •• y mae yn anhawdd

gwybod i ba beth y gwnaed hwy heblaw i brotì amynedd pobl

ereill." Gweddied y BwyddogioD am fwy o ** ddoethineb y Sanct-

aidd," i arwain a llywodraethu, i geryddu yr afreolus, ac i fwrw

allan yr ysprydion aíian. Ond gan y bydd a wnelom eto â Llia-

derau eghcysig, gadawn ar hyn yn bresenol.

Wedi y cwbl, yr ydym yn teimlo mai un peth yw cynllunio

eghcys drefaus ar bapyr,a dywedyd pa fodd i wneyd a pha beth i'w

ochel, ac mai peth arall pur wahanol ydyw codi ati a gweithredu.

Nid yw pawb yn y tìntai grefyddol o'r un yspryd a'u gilydd; nid

yw pawbmor grefyddol, mor ffyddlawn, ac mor hunanymwadol a'u

gilydd ; ac felly y mae anhawsderau dybryd i gael pawb i Bynio yr

un peth, ac i rodio wrth yr on rheol, serch i'r syniadau a'r rheolau

a gymhellir arnynt fod y rhai mwyaf rhesymol ac ysgrythyrol.

Bydded i bawb adnabod ei le, a gwneyd ei ran.

Mawrth, Lfi 3.

Y PHYDEDD LITH.

Dichon y bydd rhywrai wrth ddarllen hyn o lìth yn barod i

dybied ein bod wedi coili oddiwrth y testyn, sef Eglwys Drefnus.

Und os nad ydyin ar y testyn, gadewch iddo ; yr ydym o'i çwmpas,

ac yn cadw golwg arno. Mae rhagor nag un ffordd er cyrhaedd yr

un anican. Nid ein hamcan yn gymaint yn bresenol fydd traethu

ar natur a chynihwysderau swydd a gwaith y diacon, oherwydd y
mae efe ei hun niewn gwell mantais i ddeall hyny na neb arall.

Canys ni bydd na Chymdeithasfa na Chyfarfod Misol yn pasio na

bydd rhyw gymaint o drafod mewn rhyw gr ohonynt ar hynyma.

na braidd i new^'ddiadur na misolyn yn dyfod trwy y wasg na

cheir ynddynt ddigonedd o wersi caledion i'r diaconiaid. / Ac

heblaw hyny, mae yn yr eglwys lle y perthynant, yu ddiau,

a'r ardal lle y maent yn byw. gynifer o bersonau sydd fel yn eu

gwaith yn dangos iddynt eu rhwymedigaethau a'u diffygion. Am
hyny, pe byddai dyweyd a dangos, ceryddu a beio, yn tueddu i
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wneyd dyn perffaith, y diacon o bawb yn yr holl wlad a fyddai yr
agosaf i gyrhaedd y gamp. ij

Mae diaconiaid, yn enwedig gyda'r Methodistiaid, yn ddosbarth

o ddynion hynod o bwysig, yn llenwi lle mawr, ac yn ateb dyben-

ion gwerthfawr yn y cyfundeb. Yr ydys wedi arfer galw y swydd-

ogion hyn wrth yr enw Blaenoriaid, yn llawer mwy cyífredin nag

wrth yr enw Diaconiaid. Ac os ydyw yr enw cyntaf ryw gymaint

yn ëangach ei ystyr, a rhyw fymryn yn fwy ei urddas na'r olaf

,

tybygem ei fod yn enw llawn mor briodol arnynt ; oherwydd bydd

raid iddynt mewn lluaws o eglwysi, nid yn unig wneyd gwaith

diaconiaid, ond hefyd ranau helaeth o waith y gweinidog, neu bydd

y rhanau hyny heb eu gwneyd o gwbl. Pe buasai yr Apostol Paul

yn anfon llythyr at un o eglwysi y Methodistiaid, tybed nad dan yr

enw Henuriaid y buasai yn cyfarch y brodyr hyn, pa un bynag a

fuasai gweinidog yn eu plith ai peidio ? Bydded a fo am yr enw,

nid yw enw ond enw wedi y cwbl
;
yn y rhywbeth sydd dano mae'r

pwyT
s. Mewn cyfundebau ereill, lle y mae y gweinidog a'r wein-

idogaeth yn hollol sefydlog, mae y llwyddiant neu yr aflwydd-

iant yn ymddibynu llawer ar y fath fydd y gweinidog. Ond
gyda'r Methodistiaid, mae yr eglwys o ran ei gwedd allanol o leiaf

yn fywiog neu yn farwaidd, yn drefnus neu yn annhrefnus, i fesur

helaeth yn ol fel y byddo'r blaenoriaid. Anfynych, fel y profa

lluaws o ífeithiau, y ceir gwedd swrth a diymadferth ar achos

crefyddol lle y byddo y swyddogion hyn yn unol, yn ffyddlawn, ac

yn ddoeth. Gan hyny y mae cyfrifoldeb y brodyr hyn yn ddifrifol

dros ben ! Ac nid llai, chwaith, yw rhwymedigaeth yr eglwys i'w

cynorthwyo a'u parchu, hefyd i weddio llawer drostynt. Mae
gan y dynion hyny sydd ar bob achlysur yn hynod barod i feio ar

eu blaenoriaid, ond byth ar unrhyw achlysur yn barod i weddio

drostynt, bob achos i ofni nadywpobpeth o'r goreu gyda hwythau.

Yn wir, nis gall fod gan ddynion mor amddifad o Ysbryd Crist yr

un hawl i'r enw "brodyr yn yr Arglwydd."

Nid oes dim y gweddai i eglwys fyned yn ei gylch gyda mwy
o weddi'o difrifol am yspryd barn na phan yn myned at y gorchwyl

o ddewis diaconiaid. Ar ryw olwg, gall methu wrth ddewis diacon

arwain i ganlyniadau mwy gofidus na methu wrth godi pregethwr.

Tra y gellir cael rhyw ymwared o bregethwr annheilwng, gall

diacon felly fod am dymhor maith yn fwy ar y ffordd mewn
eglwys na dim arall. A hyn, mae yn debyg, a barodd i rai dynion

dybied y dylai eglwys gael cyfle bob rhyw gynifer o flynyddoedd i

ail ddewis diaconiaid, er cadw y teilwng i mewn, a bwrw yr an-

nheilwng ymaith. Ond mae yn eglur ddigon, nad yw y rhai sydd

yn dàl y cyfryw syniad wedi meddwl yn ddigon trwyadl am yr
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anhawsderau, nac ychwaith wedi ystyried yn ddigon difrifol y
canlyniadau, o ddwyn i niewn i'r eglwysi y newyddbeth hyn.

Tybiwn yn ostyngedig nad oes i'r syniad hwn o ail ddewis diacon-

iaid ddim cymaint ag amnaid o gefnogaeth yn Xgair Du^, na
chwaith yr un dystiolaeth o'i blaid yn arferiad y brif eglwys ; ac

hefyd ni saif i brawf synwyr cyffredin. Os rhesymol fyddai i

eglwys gael ail ddewis ei swyddogion er cael ymwared o'r diacon

annheilwng, mor resymol a hyny hefyd, dybygid, fyddai i eglwys
gael ei chwynu er cael ymwared o'r efrau sydd mor niweidiol iddi,

ond yr hyn beth a waherddir yn benodol gan Grist fel gorchwyl
rhy lednais i ddynion ffaeledig. Ac onid oes gan eglwys hawl i

alw y swyddog annheilwng i gyfrif fel rhyw aelod arall, ac hefyd

gyda chynorthwy ei Chyfarfod Misol i'w ddiswyddo, os bydd ei

achos yn galw am gerydd mor eithafol, a hyny heb gyffwrdd dim
íVr swyddogion teilwng? Gwelwyd rhai dynion cyn hyn yn
or-selog dros y syniad o aìl ddeicis ; ond rywfodd daethant hwy eu

hunain i mewn i*r swydd, ac iach i*r sòn mwy am eu hoff syniad o

ail ddewis. Eto nid yw hyn drachefn yn proíì dim ond fod

syniadau dynion felly yn ddigon ystwyth i newid fel bor amgylch-
iadau yn galw.

Aíae eglwysi y Methodistiaid yn llawer niwy dyledus i'r dos-

barth hwn o swyddogion nag y mae lluaws yn barod i'w gydnabod.
Gwir yw fod " gwehilion i"r gwenith." Ond pa le ar y ddaear

anmherffaith hon y ceir gwenith heb ei wehilion ? Fel y mae yn
naturiol disgwyl, ceir yn eu plith bob amrywiaeth dawn a

chyniwysderau, ac hefyd bob gwahanol sefyllfa a mauteision. Fel

rheol gyffredin, ys dywedir, mae y diaconiaid yn rhai y disgwylir

llawer iawn oddiwrthynt, ac hefyd yn rhai y ceir llawer iawn
ganddynt. Disgwylir i'r diaconiaid roddi eu presenoldeb a gwneyd
eu rhan yn yr holl gyfarfodydd crefyddol, neillduol a chyhoeddus

;

ac felly y ceir hwynt. Pwy bynag fydd yn esgeuluso neu yn
absenol, byddant hwy yn eu 11e ac wrth eu post, a hyny yn fynych
trwy lawer o anhawsderau sydd yn esgusodion digonol gan eraill i

absenoli eu hunain. Os bydd y diacon ar ol, bydd pawb yn ymholi
pa beth a allai fod yr achos. Ac ni bydd y cyfryw ymholiad yn
cael ei wneyd am neb braidd ond y ffyddloniaid ; canys nid yw y
rhai sydd yn arfer esgeuluso yn werth gan neb ymholi llawer yn
eu cylch. Disgwylir i'r diaconiaid ddwyn i'r pwlpud weinidogaeth

gyson a chymeradwy, a hyny bob Sabboth o flwyddyn i flwyddyn,

heb na methiant na chamgymeriad. A mawr fydd y beio os na
bydd y disgwyliad hwn yn cael ei foddhau. Maent hwythau yn
teimlo i'r byw oddiwrth y cyfrifoldeb dirfawr, ac nid bychan fydd

eu pryder a'u trafferth er cyrhaedd yr amcan. Ac os digwydd
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weithiau, trwy ryw anffawd, i'r pwlpud fod yn wâg, bydd y
siomedigaeth yn llawer mwy poenus i'w teimladau hwy na neb

arall. Disgwylir i'r diaconiaid fod ar y blaen mewn daioni a

llettgarwch ; ac felly yn ol eu sefyllfa y ceir hwy. Disgwylir i'r

diaconiaid drin a thrafod yr holl gasgliadau ; disgwylir iddynt osod

eu gwyneb fel callestr i osod rhyw gasgliad neu gilydd gerbron y
gynulleidfa, a hyny yn wastad ; disgwylir iddynt ofalu am danynt,

cadw eu holl gyfrifon yn fanwl a chywir, ac heb i'r mymryn lleiaf

lynu wrth eu dwylaw ; ac felly y ceir hwynt. Disgwylir iddynt

fod ar y blaen yn pleidio pob ysgogiad daionus yn eu hardal ; ac

nid yn fynych y mae y disgwyliad hwn eto yn cael ei siomi.

Disgwylir i'r diaconiaid ymweled â'r cyfeillion hyny a fo mewn
afiechyd neu drallod, pa un bynag a gymhellir hwy i hyny yn ol

rheol yr Apostol Iago (pen. v. 14), ai ni wneir, a pha un bynag a

fydd ganddynt hamdden i hyny ai ni bydd ; a cheir hwynt ar y
blaen eto yn hynyma. Mewn Uuaws mawr o eglwysi y Methodist-

iaid, ar y diaconiaid y disgyn y cyfrifoldeb o wneyd y cyfarfod

eglwysig yn fuddiol ac adeiladol ; hwynt-hwy sydd i'w gychwyn
trwy ddwyo i sylw yr eglwya ryw faterion teilwng, a'i ddwyn yn
mlaen er adeiladaeth ysprydol y frawdoliaeth. Hwynt-hwy sydd

i gyngori y cyngor, i rybuddio yr afreolus, i gynal y gweiniaid, a

chysuro y rhai galarus. Felly disgwylir iddynt wneyd rhan y
gweinidog, er na feddant ei gyfleusderau. A bydd raid iddynt yn

fynych redeg at eu gwaith o ganol trafferthion a helbulon y bywyd
hwn fel ereill. Nid rhyfedd os bydd eu meddyliau weithiau ar

lethu dan y cyfrifoldeb. Mor dda ganddynt lawer pryd fuasai cael

dyfod i'r cyfarfod fel y maent yn gweled ereill yn cael, i ddim ond

eistedd a gwrando ! Ac oni bydd y cyfarfod yr hyn ddymunir,

hwynt-hwy, gan rai, gânt eu beio oherwydd ei ddiffygion, er iddynt

wneyd eu rhan yn ol eu dawn a'u gallu. Os bydd rhyw bethau

poenus mewn eglwys y bydd raid eu trin, ar y diacon yn benaf y
disgyn y gorchwyl anhyfryd hwn eto. I'w ran ef yn benaf un y
disgyn y gwaith o wastadhau ymrafaelion, o athrywyn rhwng
brodyr, o adgyweirio y beius, ac o garthu allan fudreddi. A
mynych y mae y diacon, druan, wrth drafod pethau poenufi o'r f'ath

hyn, wedi crëu gelynion iddo ei hun, a rhai na fuasent byth yn

teimlo felly tuagato oni ba'i am ei ffyddlondeb yn gweini ei swydd.

Ac at hyn oll, difigwylir i'r diaconiaid fyned trwy yr holl lafur,

y gofalu a'r pryderu perthynol i'w swydd, a hyny yn gyson o

flwyddyn i flwyddyn, hyd derryn eu hoes, heb dderbyn na gwobr
na diolch gan neb am eu ffyddlondeb. Ac nid ydynt hwythau

chwaith yn cyno oherwydd hyny, nac yn disgwyl dim o'r fath

beth. lVth digon cyífredin yw fod y diaconiaid yn gadael eu
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galwedigaeth, eu ffermydd, eu masnach, eu gweithdai, i ofal ereill,

gan fyned i Gyfarfod Misol neu Gymdeithasfa, neu rywle arall y
gelwir am danynt, heb ddim i*w cymell i hyny ond y teimlad noeth

o rwymedigaeth i wasanaethu achos yr Arglwydd Iesu. Mae sêl

a hunanymwadiad y brodyr hyn wedi costio yn ddrud iddynt, nid

yn unig mewn eiddo, ac arian, ac amser, ond hefyd, ar lawer pryd,

mewn colli iechyd a byrhad einioes. Wrth weled ffyddlondeb

cyson a diflino aml i ddiacon, byddwn mewn temtasiwn i ddymuno
fel Moses, " na byddai pobl yr Arglwydd oll yn ddiaconiaid !

"

Y fath siamplau disglaer a geir yn eu plith o rai yn cymeryd poen
er mwyn enw yr Arglwydd Iesu, a hyny am dymhor maith ac heb
ddiffygio ! Yn sicr, fe ddylai y swyddogion hyn, a dyweyd y
Ueiaf, gael Uawer iawn mwy o gydymdeimlad a gweddi'o drostynt.

Xa feddylied neb ein bod wrth wneyd y sylwadau hyn yn bychanu
dim ar lafurwaith a ffyddlondeb rhai ereill. Xa, trwy drugaredd,

y mae y " ffyddloniaid yn Nghiist Iesu " i'w cael yn mhlith pob
gradd a sefyllfa, oed a rhyw ; ac maent yn llu mawr iawn.

Os bydd rhyw frawd, hen neu ieuanc, wrth edrych dros hyn o

lîth, yn barod i godi ei wrychyn, gan dybied fod y ganmoliaeth a

gynwysa yn rhedeg yn rhy uchel, nid oes genym ond dymuno i'r

cyfryw fwrw ymaith y trawst o'i lygad a'r rhagfarn o'i yspryd, a

barnu yn dêg, ac fe wél yn ebrwydd fod y diaconiaid, ar y cyfan,

yn ddynion llawer inwy teilwngnag yr oedd ef wedi arfer meddwl
a siarad. Ac eto, fel y dywedwyd. rhaid cydnabod, gyda gotid, fod
" gwehilion i'r gwenith."

Ond er fod y brodyr hyn, y diaconiaid, yn gwasanaethu yr eglwysi

y perthynant iddynt yn ffyddlawn, ac heb ddisgwyl na thâl na

chlód, eto rywfodd y maent yn fwy agored i ddifriaeth ac enllib

na neb rhyw ddynion. Megys yr oedd gynt yn nghynulleidfa

Israel, rhyw ddynion yn eu gwaith yn tuchan yn erbyn Moses ac

Aaron—gwnaed y ddau r enwog hyn y peth a wnelont, ni byddai

dim o'r bron wrth fodd y genedlaeth duchanllyd hono,—mae
diaconiaid, gan ryw fath o ddynion, yn cael eu talu yn rhy gyffelyb.

Gwnaed y blaenoriaid y peth a wnelont, bydd gan y tuchanwyr
hyn rywbeth yn eu herbyn byth a hefyd. Mor adgas o beth mewn
unrhyw gymdeithas yw y creadur hwnw nas mn gydnabod
teilyngdod, bydded mor eglur ag y bo, eto yn chwilio am ffael-

eddau, ac yn gwneyd defnydd hael ohonynt

!

Mae y diacon o'r diwedd yn cyfarfod âg amgylchiad a bair i

bawb ymryson i wneyd cyfìawnder â'i gymeriad, sef pan mae wedi
marw : bellach ni bydd diwedd ar y clodfori. Ow ! o'r ddynoliaeth

gibddall, gan nas mn gydnabod teilyngdod y rhai a'i gwasanaetho
hyd nes ar ol eu colli ! Bydded a fo am glod neu anghlod dynion,
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nid yw y naill mwy na'r llall i sylwi nemawr arnynt, nac ychwaith
i deimlo ond càn lleied a ellir oddiwrthynt. Mae y diacon ffydd-

lawn, ar ol cadw nosyl, yn myned i dderbyn ei wobr, A MAWB
FYDD HWNW YX Y NeFOEDD.

Awst, 1868,

Y B E D W A R E D D L I T H .

Pawb yn eael sylw fydd genym fel testyn i droi o*i gwmpas yn
ein llîth hon. Dichon na fethem wrth ddywedyd mai ein diffyg

oll fel Oyfundeb o Gristionogion, yw y diffyg o'r hyn a olygir

genym wrth bawb yn rael sylw. Mae y diffyg hwn yn un rhy

amlwg i'w guddio na'i wadu ; dyma ein màn gwan, y bwlch isaf yn
ein clawdd, a bwlch ferwy ba un y diangodd yniaith o'n cyrhaedd
luaws aneirif, bron, o rai y bu genym unwaith lawer mwy o hawl
arnynt na neb arall. ran safon y weinidogaeth, liaelioni a llafur

crefyddol, a manylwch gyda disgyblaeth eglwysig, dichon y daliwn

i'n cyferbynu úg unrhyw Gyfundebcrefyddol arall yn y wlad. Ond
o ran y bwrw golwg, a'r gwir ofalu am yr holl braidd, yr ydym,
rhaid addef, yn syrthioyn bell, bell yn ol. Ac yn hytrach na deffro

at ein gwaith hwn, yr ydym yn rhy dueddol i dybied fod ein

brodyr o enwadau ereill yn gwneyd gormod, ac yn ddigon parod i

briodoli iddynt ddybenion rhy isel, a hyny, gellir ofni, fel esgusawd

dros ein hesgeulusdra eiu hunain. Mae gweithgarweh amryw o

weinidogion yr Eglwys Wladol gyda hynyma yn tynu sylw ; maent
hwy yn deall ei ddirgelwch, ac yn gwneyd defnydd helaeth ohono,

a ninau yn barotach i eiddigeddu wrth eu llwyddiant nag i'w

hefelychu.

/ Pe cymerid ychydig drafferth i ymofyn ac ymwrandaw, ceid fod

cwynion cyffelyb i'r rhai a ganlyn yn llawer rhy gyffredin yn ein

plith :
—" Yr ydwyf yn aelod o'r eglwys yn er's llawer

o flynyddoedd, ac yn mynychu ei chynulliadau crefyddol mor
gyson û'r cyffredin ; ond ni cliymerir yr un sylw ohonwyf o

SwyddyB i fiwyddyn, dim pellach na galw am fy ngliyfraniadau ;

ond byth ni wmeir yr un ymofyniad yn nghylch helynt fy enaid,

mwy na phe byddwn hebddo, a minau, rywfodd, yn rhy wan i

gyflwyno fy hun i sylw. Ac mae y dyeithrwch hwn wedi bod i

mi yn fynych yn achlysur i lawer o lesgedd a digalondid." J'an y
gofynwyd i ferch ieuanc unwaith paham y gwrthgiliodd, ei hateb

pruddaidd oedd, iddi ddyfod i'r cyfarfodydd eglwysig yn -

nes oedd yn agoè i ugain mlwydd oed, ond na çhymerwyd i

yr nn sylw olioni, dim ond gada^l iddi trwy y blynyddoedd ddyfod
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neu beidio, ac idcli o'r diwedd feddwl, naill ai nid oedd yn werth

Slw o gwbl, neu ynte fod gan y brodyr rywbeth yn ei herbyn, er

nas gwydclai pa beth, ac mai llawn cystal fyddai ganddynt ei

gwelecl yn cefnu ; ac felly y gwnaeth. Gofynwn, Pa faint, tybed,

yw rhifedi y rhai a gollant ymaith yn flynyddol o gorlanau y
Methodistiaid trwy yr un bwlch ? Còf genyni unwaith weled hen

T parchus yr olwg arno, yn taro i niewn i ystafell tÿ capel foreu

Sabboth, Ue yr oedd nifer o frodyr yn eistedd i aros dechreu yr

oedfa : ac ar ol edrych yn graffus o'i gwrnpas, dywedai mewn
tymher oedd braidd yii ddigofus, "Yr yclwyf yn arfer dyfod i'r

capel hwn yn gyson er's yn agos i haner can' mlynedd. Bu'm yn
^âl yn dcüweddar heb allu dyfod o'm hystafell am fwy na deufis

;

ac ni ddaeth yr un ohonoch, na phregethwr na blaenor, na neb
arall, imwaith i ymofyn am danaf. Daeth y Pt-rson rhagor nag
imwaith : ac, a dywedyd y gwir i chwi, yr oedd troi i'r llan hedclyw
wrth basio, yn fwy o brofedigaeth i mi nag a feddyliech." Mewn
cyfarfod eglwysig ar nos Sabboth yn ddiweddar, gwelsom dro oedd

braidd yn taro yn ddigrifol, pe gweddus gwneycl digrifwch o'r fath

beth. Cyfodai un o'r swyddogion, a darllenai li-*t o rai y bwriedid

eu cyflawn dderbyn mor fuan ag y byddai gytìeus. Ond wrth

wneyd ymholiad yn eu cylch, cawd allan fod rhai wecli ymadael

o'r gymydogaeth er's blynyddoedd, ac am rai eraill oedd ar y lüt,

nis gwyddai neb oedd yn bresenol ddim yn eu cylch, i ba le yr

aethant na beth ddaeth ohonynt, neu a fu y cyfryw yn y byd erioed

ai naddo. Dylid cydnabod fod amgylchiadau rhai eglwysi yn

llawer mwy anffafriol i arolygiaeth fanwl na'u gilydd. Ond nis gall

fod yr im eglwys mewn amgylchiacl mor anffafriol ag i wneycl y
fath aflerwch a nodwyd yn esgusodol.

Pe na buasai cynion o'r fath ag a noclwyd ond digwyddiadau

damweiniol ac eithriadol, ni buasent yn werth eu dwyn i sylw

;

ond yr oeddynt, hyd yn ddiweddar, yn gynion mor gyffredinol

ag yw lrýcl a lléd Methodistiaeth. Yn wir, c^tuou Methodistaidd

ydynt ; o'r braidd y maent yn adnabyddus oll yn mhlith enwadau

ereill. Ac os ydyw yr ysgogìad bugeilìol, beth ei galwn ? sycld

genym yn awr ar droed yn eu lleihau, da iawn ; mae iddo gyflawn-

der o waith. Yn bendifaddeu, argraff front ar deimlad dyn, boed

ef hen boed ieuanc, boed grefyddol neu ddigrefydd, yw nad ycly ^
yn werth sylw, ac nad oes neb yn ymofyn am ei enaid. Ehaid i ni

gjmieryd y natur ddynol y peth ydyw, ac amcanu gwneyd y goreu

ohoni fel y mae.

Pa beth a fu yn achlysur i'r Cyfundeb Methodistaidd aros yn fwy
ar ol gyda hyn rhagor cyfundebau ereill sycld, fel llawer cwesti\%-n

arall, yn haws ei ofyn na'i ateb. Ymddengys fod ein hen dadau
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yn hynod am ochel pobpeth tebyg i rodres gyda chrefydd. Ni
fynent hwy er dim amgylchu tir a môr i wneyd un proselyt, rhag
iddynt, wrth hyny, wneyd mab uffern ohono. Achub y bobl ac nid

eu proselytio fyddai eu hamcan mawr hwy. Mynent hwy ochel

pobpeth a dueddai i wneyd crefyddwr o ddyn heb ryw argoel o

oruchwyliaeth y gwirionedd ar ei galon. A dywedwn yn hf nad
oes dim eto y dylid ei ochel yn fwy. Gwae o'r eglwys hono, os yn
edrych yn fwy ar wneyd rhyw fath o grefyddwyr o ddynion, na'u

gwneyd yn saint, ac yn rhoddi mwy o bwys ar ychwanegu rhif ei

haelodau nag o enill pechaduriaid at y Gwaredwr. Beth bynag a

gyferfydd ein Cyfundeb yn y dyfodol tywyll, cadwer ef yn bell o'r

tir Sinar hwn ! Barnai yr hen Fethodistiaid mai peth peryglus i

ddyn fyddai gwneyd gormod o ryw helynt yn ei gylch, gan yr

ystyrient foethau yn yr eglwys yn llawn mor niweidiol ag yn y
teulu. Ac fel y mae yn rhy dueddol i ddynion, a dynion da, wrth
geisio gochel peryglon un ochr, i syrthio yn rhy bell i'r ochr arall

wrth-gyferbyniol, felly y bu i ninau ; wrth geisio gochel peryglon

y rhodresu a'r moethu, a'r gwneyd gormod o helynt, syrthiasom yn
rhy bell i'r ochr arall, o adael i bawb ymdaro drostynt eu hunain

goreu gallent, nofio neu foddi heb roddi na help na chymhorth
oddieithr iddynt alw am dano. Mae yn wir fod ein cyfarfodydd
eglwysig yn rhoddi i ni lawer o fantais er cyrhaedd mewn rhan yr

amcan sydd genym dan sylw. Ond mae yn ofnus mai gwaith
hanerog iawn a wneir eto yn y rhan fwyaf ohonynt, rhywbeth rhy

debyg i lafurio canol y maes, y rhan mwyaf cyfleus a difyrus i'w

drin, tra y mae amgylchoedd y maes yn cael llonydd i godi yn
ddrain a mieri, ynfagwrfa i bob pryfedach gwenwynig a niweidiol.

Mae helynt yr eglwysi hyny yn ddifrifol ag sydd a'u rhandir

ffrwythlawn o hyd yn lleihau, a'u hanialdir o hyd yn mwyhau ac

yn gwasgu i mewn.
Ond wedi'r cwbl, dichon mai yr hyn a fu yr achlysur penaf o'r

diffyg hwn y cwynir cymaint o'i herwydd yn ein plith, yw fod yr

hyn a adewir yn waith i bawTb yn syrthio yn fr o fod yn waith i

neb. Nid oes neb mwy na'u gilydd, rywfodd, yn gyfrifol am dano.

Efallai y bydd eglwys yn edrych ar ei swyddogion fel yn Ewy
cyfrifol yn hyn nag ereill, fel yn ddiau y maent; ond diclion

wedy'n na bydd y rhai hyny yn meddu yr hamdden na'r cyfleusdra

i wneyd yr hyn y maent hwy eu hunain yn ystyried y dylid ei

wneyd gan rywun. Ac felly, cydrhwng pawb, mae y gwaith yn
cael ei adael. Ond nid pa fodd y daeth pechod i'r byd, medd
rhywnn, yw'r cwestiwn penaf, ond yn hytrach pa fodd i'w gael

allan. Ac felly yma, nid y cwestiwn pwysig i ni pa fodd ybu, ond
yn hytrach pa fodd i ymwellâu.
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Pau;b yn cael -syhc .' Os cynierwn yr olwg naturiol ar hyn, mae
yn eglur ddigon fod yn rhaid i ni yn ein hymdrafod grefyddol, fel

yn mhob ynidrafodaeth arall, gymeryd y natur ddynol fel yr ydym
yn ei chael, ac amcanu gwneyd y goreu ohoni yn y modd y niae.

Yn wir felly y mae gras Duw yn gwneyd ; tra y mae am ddinystrio

y pechod sydd yn y dyn, eto mae am gadw yn ofalus hyny o friw-

fwyd gweddill o ddynoliaeth sydd i'w gael ynddo. Fel rheol

gyffredin, ys dywedir, yr hyn sydd yn taro yn dda ar deimlad

dyn, yw cael lle i feddwl fod ereill yn rhyw ofalu am dano, ac yn

ceisio ei lesâd ysprydol. Rhaid i'r dyn hwnw fod wedi ei fedd-

iannu gan rywbeth yn terfynu ar galedwch barnol oni bydd i

ymgais addfwyn a doeth tuagat ei lesáu ddadmer rhyw gymaint

ar ei galon. Mae gan hyd yn nòd y dyn sydd yn ymddangos yn

dàlgryf a ffrom, ei gydwybod ; a dyna eifan gwan ; ac ond medru

y ffordd at hono, mae ei gryfder, er ei waethaf, yn pallu.

Bydd yn mhob eglwys ac ardal o hyd ryw rai niewn adfyd a

galar, a bydd talu ychydig sylw a dangos cydymdeimlad à rhai

felly yn beth hynod gydnaws â'u teiniladau prudd. Ac yn wir,

mae y gwas i Grist, yn ei ymweliadau à theiüuoedd adfydu-

fath, yn llawer tebycach i'w Feistr, nag yn nh gwledd, neu fangre'r

ymgom ddigrifol. Rhyfedd drachefn fel y mae calon y tlawd i?el

ac esgeulus yn llòni wrth gael ychydig sylw, pe na byddai ond

cyfarclúad caredig wrth ei basio ar y ffordd neu rywle arall. A
gwelwch fel y mae llygaid y bachgen a'r lodes bach yn sirioli wrth

gael eu cydnabod. Yr un modd y rhai oedranus ; rhyfedd fel y
mae ychydig sylw ohonynt a gofal am danynt yn dygymod á'u

teimladau, pa rai sydd bellach wedi eu cylchynu â gwendidau

henaint. ran hyny, mae rhyw ofal a sylw o'r natur yma, ond ei

arfer mewn " mwyneidd-dra doetlüneb," yn effeithio yn dda ar

ddynion, gan nad beth fyddo eu hoed a'u sefyllfa. Pan ofynwyd
unwaith, pa fodd y gallodd rhyw weinidog lwyddo i gasglu y fath

gynulleidfa, a'i chadw yn gynyddol trwy ei oes, ag yntau mor
g}-ffredin o ran ei alluoedd fel pregethwr, yr ateb a gaed, fod

dirgelwch ei lwyddiant i'w gael yn ei ragoriaethau fel bugail.

Ymddengys ei fod ynr da, o yspryd a chymeriad gwir grefyddol

;

a pha beth bynag am ei ddysg, yr oedd yn was ffyddlawn a doeth,

ac fel y cyfryw ca'i pob un yn yr eglwys a'r gynulleidfa eu rhan

briodol ol ofal a'i sylw. Perchid ac anwj-üd ef gan " bobl ei

ofal " fel eu tad, eu brawd, a'u cyfaill goreu ; a hynod fu ei

lwyddiant.

Tybygem ei bod yn hen bryd i ninau bellach fel Cyfundeb droi

ein sylw yn fwy i'r cyfeiriad yna. Yn bendifaddeu, gwybodaeth
lwyr angenrheidiol i fugail eglwysig, er gwneyd ei waith yn
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effeithiol, yw meddu deall dwfn o'r natur ddynol—deall gwahanol

deimladau dynion, a'u gwahanol dueddiadau, a deall pa fodd i'w

cyfarfod ar bob achlysur. Mynych y ceir siamplau gofidus o

ddynion da, er meddu llawer o wybodaeth, eto o ddiffyg talu mwy
o sylw i'r wybodaeth hon o ddynolryw, yn gwneyd llawer o ddrwg
wrth geisio gwneyd da.

Paicb yn cael 8ylw! Mae hyn eto yn cael ei ddysgu i ni yn glir

a mynych yn Ngair Duw—llyfr ein crefydd. Yma gwelwn mai
elfen fawr ymgorfforiad eglwys i Grist yw cariad. Dyma nerth ei

bywyd, cwlwm ei hundeb, a gwraidd ei gweithgarwch. Gwneir
cynulleidfa eglwysig yn gyffredin i fyny o bob amrywiaeth o ran

oedran, sefyllfa, dirnadaeth, teimlad ac ansawdd meddwl. Ond
mae yr elfen fyw yma o gariad am ffurfìo o'r amrywiaeth yma o

aelodau un corff cyfanwedd, gan osod yr holl aelodau yn wasan-

aethgar y naill i"r Uall. A dyma un achos paham yr ordeiniodd y
Duw doeth y Wedd gymdeithasol hon ar ei eglwys ; fel y byddai i'r

naill sylwi a gofalu am y llall, y cyfoethog am y tlawd, y cryf am

y gwan, y synwyrol am y dl, ac felly yn mlaen. " Canys megys

y mae genym aelodau lawer mewn un corff, ac nad oes gan yr holl

aelodau yr un swydd ; felly ninau, a ni yn llawer, ydym un corff

yn Xghrist, a phob un yn aelodau i'w gilydd." MA nyni, y rhai

ydym grytìon, a ddylem gynal gwendid y rhai gweiniaid, ac nid

rhyngu ein bodd ein hunain." u Dygwch feichiau eich gilydd, ac

felly, cyflawnwch gyfraith Crist." Ac er ein dysgu yn mhellach

yn ein gwaith hwn, dywed yr un Apostol, " Ac yr ydym yn deisyf

arnoch, frodyr, rhybuddiwch y rhai afreolus, diddenwch y gwan
eu meddwl, cynaliwch y gweiniaid, byddwch yn ymarhous wrth

bawb." Mae yr Ysgrythyrau sanctaidd yn llawn o anogaethau

cyffelyb, lle gwelwn fod Pen yr eglwys wedi ordeinio fod i'w holl

aelodau fod yn ofalus y naill am y llall, gan gyd-ddwyn á'u gilydd,

a chynorthwyo eu gilydd yn mhob peth.

Mae hyn hefyd yn rhwymedigaeth gyffredinol, nid ar y sWydd-

ogion yn unig, oncl hefyd ar yr holl eglwys
;
pawb yn ol ei le a'i

allu. Bydd gan bob un, pa mor ddinód bynag, os yn meddu cariad

Crist, ryw hatling i'w bwrw i'r drysorfa gyffredinol hon o garedig-

rwydd brawdol. Os nad priodol i eglwysi yr oes hon gyffredinoli

eu golud bydol, fel yr eglwys hono gynt yn Jerusalem, er fod

llawer mwy i'w wneyd yn y cyfeiriad hwnw nag a wneir, eto

priodol ac angenrheidiol yw fod y gofal a'r cydymdeimlad yn beth

cyffredinol, a phawb yn cael ei gyfran priodol ohono. Pawb yn

cael syhc. Bydd genym ychwaneg i'w ddywedyd ar hyn y tro

nesaf.

Gorphenaf, 1869.
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Y BUMMED LITH.

Tairh yn ca.el syhc sydd genym eto yn ein llith hon. Er fod y
rhwymedigaeth yma o sylwi a gofalu am eu gilydd yn perthyn i r

holl frawdoliaeth, fel y sylwasoni yn ein llìth flaenorol, eto mae yn
disgyn yn fy arbenig i ran y swyddogion. I hyn yn henaf y
maent wedi eu gosod yn eu swydd, ac yn gymaint mai hwy sydd i

flaenori yn mhoh peth, felly hefyd y disgyn arnynt tìaenori yn
hynyma. Ac mae yn eglur ddigon fod y rhan yma o'u gwaith yn
galw am lawer iawn o ddyfalwch a doethineb.. " Yr hwn sydd yn

llywodraethu, gwnaed mewn cliwydrwydd," yw un o'r rheolau

Dwyfol.

Mae yr hyn a roddai yr Apostol Taul yn siars i henuriaid eglwys

Ephesus, yr un mor briodol hefyd i heuuriaid y Methodistiaid

:

" Edrychwch arnoch eich lmnain, ac ar yr holl brâidd ar yr hwn y
gosododd yr Yspryd Glàn chwi yn olygwyr, i fugeilio eglwys

Dduw, yr hon a bwrcasodd efe â'i briocl waed." Y fath ymadroddion

difrifol sydd yma ! y fath gyfrifoldeb arswydus ! digou i gadw
balchder yn bell o yspryd poh henadur ystyriol o'i sefyllfa. A
rhaid fod y swyddog eglwysig hwnw sydd yn ddiystyr o rwymed-
igaeth a chyfrifoldeb ei swydd, wedi gwneyd y caingynieriad

mwyaf damniol wrth ymatìyd ynddi ! Nid oes i'r cyfryw na rhan

na chyfran yn y fath alwecügaeth sanctaidd.

Cawn yr Apostol Pedr hefyd wrth anerch y cyffelyb swyddogion,

yn gwasgu amynt yr un siars :
" Porthwch brâidd Duw, yr hwn

sydd yn eich plith, gan fwrw golwg." " Gan fwrw golwg,'' cofier.

Dyma yr hyn a olygir genym wrth baicb yn ca.el syhr, neu yr hyn
a dermir bellach yn ein Cyfundeb yn " Fugeiliaeth Eglwysig."

Ac y mae yn cynwys rhywbeth llawer mwy manwl, a llawer mwy
trafferthus, na bwrw golwg ar eglwysyn un cyfangorff—pwy sydd

bresenol a phwy yn absenol o'i chyuulüadau—pwy yn iach a phwy
yn atìach—beth yw enwau yr aelodau, a pha le maent yn byw, ac

yn y blaen. Er fod hyn i niewu yn y " bwrw golwg," eto mae yn
ofnus nad yw yr arolygiaeth mewn Uawer eglwys yn dyfod i fyny

ÿn agos â pheth mor arwynebol a hyn. Ond y mae yn amlwg fod

bugeilio prâidd neu " eglwys Dduw " yn cynwys yr hyn sydd yn
galw am lawer mwy o graffder a dyfalwch, sef meddu, hyd y gellir,

bob yniwybydcliaeth o helynt grefyddol ac ysprydol pob un, pa un
ai yn ol ai yn mlaen y maent yn tynu, pa fath yw eu gwahanol
ogwyddiadau a'u peryglon, a pha ymwared neu ymgeledd ellir

weinyddu i'r naill a'r llall ; rhywbeth yn debyg i'r fel y bycld

bugail gofalus gyda'i brâidd ; hyn, dybygem, yw meddwl yr

Apostol wrth " fwrw golwg."
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Alae yr hyn a briodolir i'r Pen-bugail yn beth i gyrchu ato hefyd

gan yr ìs-fugeiliaid. Iddo ef y priodolir, nid yn unig borthi ei

brâidd, ond hefyd, " â'i fraich y casgl efe ei yn, ac a'u d$-g yn ei

fynwes, ac a goledda y mammogiaid." Dynia ofal a thynerwch at

y gwan hên a'r gwan ieuanc. Ac yn ol ei siampl ef hefyd, mae y
darfedig o hyd i'w dychwelyd, y friwedig o hyd i'w rhwymo, a'r

llêsg i'w chryfhau. AÎae hyn oll, ac ychwaneg, yn y bugeilio a'r

bwrw golwg. Gan hyny y mae yma faes llafur ëang ac amrywiol,

a Uafur sydd yn galw am lawer o ymroad, a doethineb, a dyfal-

barhâd. Ac y mae y cyfrifoldeb hefyd yn un difrifol ! Nid yw
bugeiliaeth eglwysig heb hyn ond peth niewn enw ; ac nid yw peth

mewn enw ond y nesaf dilês i fod hebddo. Da fyddai i bawb sydd

yn cymeryd arnynt y cyfrifoldeb o f ugeilio eglwys Dduw fod yn
ystyriol o'r hyn a ddisgwylir oddiwrthynt, nid yn unig gan yr

eglwys, ond hefyd gan ei Phen.

Mae dyfod i fyny â bugeiliaeth eglwysig mor fanwl a gofalus ag

a nodwyd, yn enwedig mewn eglwysi lluosog, yn ymddangos fel

peth anhawdd, os nad anmhosibl ; ac eto, gyda chynllun da a dyfal-

barhád, gellir dyf'od i mewn iddo i fesur llawer perffeithiach nag y
gallai rhai dybied ar yr olwg gyntaf. Nia gellir disgwyl i'r

diaconiaid, a hwy yn unig, ddyfod i fyny â hyn ond yn bur

hanerog. Bydd ganddynt hwy luaws o drafferthion ereill mwy
priodol i'w swydd i ofalu am danynt ac ymboeni ynddynt. Ac nid

yw trafferthion bydol y lluaws ohonynt yn caniatau yr hamdden
sydd ofynol i hynyma. Ac eto ceir fod y brodyr hyn, er eu holl

drafferthion ereill, yn gwneyd gwasanaeth rhagorol yn y cyfeiriad

hwn hefyd. Yn wir, nis gellir dwyn y fugeiliaeth hon yn mlaen

heb eu cynorthwy a'u cydweithrediad hwy. Gwyddom am eglwysi

nad oes neb i wneyd y gwaith o fugeilio ond y diaconiaid, ac eto

fe'i gwneir mor rhagorol fel nad oes gan yr eglwjr
si hyny gymaint

achos cwyno o'r herwydd. Wrth gwrs, nis gall eglwysi felly fod

yn lluosog o ran rhifedi eu haelodau. Nid yw o nemawr bwys, o

ran hyny, dan ba enw y gwneir y gwaith bugeiliol hwn, ond ei

wneyd. Os ceir y gwaith, yna eled yr enw lle yr elo.

Mae gwneyd gwaith y bugail hefyd i'r graddau y byddai yn

ddymunol ei gael yn ormod i'w ddisgwyl oddiwrtli y brodyr

teilwng hyny >ydd yn llafurio yn y weinidogaeth, ac eto yn gorfod

trafferthu llawer gyda gofalon y bywyd hwn. lthaid i bregethwr,

fel rliywun arall, a dno y byd hwn yn ei ben, feddwl o ddifrif am
ei ymladd, neu bydd yn y perygl o syrthio dan ei garnau ; a gyr
rhai pregethwyr fcrwy brolìad mai nid rhyw le dymunol iawn yw
hwnw. Gallodd lluaws o weinidogion yr efengyl, a gallant eto,

drafferthu rhyw gymaint gyda y byd hwn, heb fod yn euog o
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" ymricystro gyda'i negeseuon." Ac eto mae y " trafferthu " ar
" ymrwystro " yn terfynu ar eu gilydd, ac y mae yn bur hawdd
llithro yn ddiarwybod o'r naill i'r llall. dywsom frawd, ac nid

mi anenwog, yn haeru fod trafferthion bydol yn bethau angen-

rheidiol i weinidog yr efengyl er ei symbylu i fywiogrwydd ; fod

gormod o seguryd yn beth niweidiol i gorff a nieddwl pob rhyw
ddyn. Addefwn yn rhwydd, os bydd gweinidog yn y perygl o

fyned yn ddyn segur, mai trugaredd werthfawr fydd iddo gael ei

symbylu gan rywbeth. Ond osbydd ei yspryd yn fyw i'w waith

—

a pha hawl sydd gan neb i fod yn weinidog i Grist heb fod felly ?

—

caiff ddigon o'i symbylu o gyfeiriadau ereill ag i drafferthion y byd

hwn adael eu dwylaw yn llonydd. Ond dyweyd yr oeddym naa

gellir disgwyl i'r brodyr hyny sydd yn gorfod trafferthu llawer

gyda'r byd hwn ddyfod i fyny â holl fanylion gwaith " bugail."

Ac eto mae gwasanaeth y cyfryw wedi bod ac yn bod yn wir

werthfawr. Dylid corìo mai yn nwylaw pregethwyr a gweinidog-

ion oedd yn trafferthu llawer gyda'r byd, er cael modd i fyw a

chadw eu teulu, y daeth ein Çyfundeb i'r peth ydyw. Ac mewn
adeg fel hon, pan y mae Cyfundeb yn dyfod trwy gyfnewidiad

pwysig gyda golwg ar ryddhau gweinidogion oddiwrth drafferthion

bydol, er cael eu gwasanaeth yn llwyraeh at eu gwaith mwy
priodol, dylid bod yn ofalus, meddwn, rhag na byddo dim yn cael

ei amneidio a dueddo i osod y ddwy adran yma o swyddogion y
naill yn erbyn y llall. Na fydded i'r naill ddywedyd wrth y llall,

" îsid rhaid i ni wrthych." Mae yr hên fath o weinidogion o hyd
yn gyfryw nas gellir eu hebgor ; hyd yma hwynt-hwy ydyw y
colofnau. Alae ein gweinidogion gosodedig—beth eu galwn ? —
wedi bod hyd yn hyn braidd yn rhy symudol i'w galw yn golofnau.

Mae yn eglur ddigon, dybygem, nas gellir cael bugeiliaeth

eglwysig teilwng o'r enw, yn enwedig mewn eglwysi lluosog, heb

i rywrai gael eu neillduo i gymeryd y gwaith a'r cyfrifoldeb hwn
arnynt eu hunain, ac i'r rhai hyny hefyd gael yr hamdden angen-

rheidiol er rhoddi eu hunain yn llwyr a chyfan iddo. Yr hyn sydd

werth ei wneyd o gwbl sydd hefyd yn werth ei wneyd yn iawn.

Ond ni bydd yna fugeiliaeth eglwysig wedy'n, oni bydd y brawd
sydd wedi ymgymeryd à'r swydd yn deall ei waith, yn ei dëinilo,

ac yn meddu yspryd ac yni i fyned yn ei gylch . Ac os mn wneyd
gwaith teilwng, bydd raid iddo wrth lawer iawn o ddoethineb ac

ymroddiad. Heb fod yn ddoeth, gall wneyd drwg wrth geisio

gwneyd da ; ond trwy feddu yr hyn a eilwyr Ysgrythyr yn " fwyn-
eidd-dra doethineb," bydd iddo ennill Uawer o ryw feistrolaeth a

dylanwad gwerthfawr ar y natur ddynol. Bydd i'r " bugail " o

fewn cylch ei lafur bugeiliol ymwneyd â llawer math o ddynion, a



188

chyferfydd â llawer o bethau fydd yn tueddu i'w gythruddo a'i

wau-galoni ; ond gall ddyfod i ben yii lled ryfedd â phawb ac â

phobpeth ond bod yu gyfoethogo'r grás gwerthfaWl hwn. A bydd
raid iddo hefyd, er cadw ei yspryd yn fyw i'w waith, fod o hyd a'i

galon yn cael ei chynesu gan gariad Crist. Heb hyn ni bydd ar y
goreu ond " gwâs cyflog," na'i lafur chwaith ond peth oer a ffurfiol;

ac os felly, bydd ei waith yn fwy o flinder iddo na dim arall. Ac
os bydd ei waith yn flinderiddo, nid hir fydd yr eglwys heb ddeall

hyny a blino ar ei wasanaeth. Os bydd yn lled awgrymu ei fod yn
deilwng o gael ei gynal er mwyn yr enw gweinidog sydd arno, fe

awgrymir iddo yntau cyn hir y gellir gwneyd hebddo. Dyma ni

eto ar grwydr oddiwrth y mater ; ond meddwl yr oeddym fod yn

rhaid cael yiceithhc)' cyn y ceir rjicaith.

Tybiwn fod brawd wedi ei osod yn " fugail " ar eglwys o gryn

rifedi, ac y mae yn dechreu yuiaflyd o ddifrif yn ei waith. Yn
sicr, nis gall swydd y dyn yna fod yn " swydd segur." Bydd

ganddo ei " bawb " i'w gwasanaethu ;
" pawb " y gynulleidfa yn

gystal a " phawb " yr eglwys—" pawb " y tlodion yn gystal a

"phawb" sydd uwch. Mae efe i fod yn wás i "bawb;" yn wás,

cofier, ac nid yn feistr. Mae efe i wneyd ei hun yn bobpeth i

" bawb," a hyny gyda'r amcan o'u llesâu. Bydd raid iddo, mae yn

wir, dreulio cyfran o'i amser i borthi ei feddwl ei hun er ei

gymwyso i borthi meddyliau ereill. Ond nid dyn ydyw i gau ei

hun i fyny yn ei gell, ac na bydd byth i'w weled allan ohoni,

oddieithr yn rhedeg i'r capel, er fod ganddo ei ranau pwysig i'w

cyflawni yn hwnw ; ond erbyn hyn mae Uawer o waith y bugail yn

disgwyl am dano o'r tuallan i'w furiau. Bydd yn ofynol iddo

ymdroi Uawer yn mysg ei " bawb," er ymgydnabyddu â hwy, eu

hadnabod, a'u deall ; canys heb hyny ni bydd yn alluog i " fwrw

golwg." Bydd yn ofynol iddo amcanu gwneyd cyfeillion o bawb

fel eu gilydd. Os gwna gyfeillion neillduol o rai, bydd yn y perygl

o wneyd câseion o ereill. Er nad ydyw i dreiglo o dý i dý i segura

a chwedleua, eto bydd ei ofal yn galw am dano i dai a theulnoedd,

a hyny yn fynych. Bydd y claf, a'r neb sydd wedi eu caethiwo

gan henaint a methiantwch, yndisgwyl ei ymweliad, a hyny hefyd

nid ryw unwaith yn y pedwar amser. Bydd rhyw dý galar a theulu

trallodedig o hyd yn galw am ei gydymdeimlad a'i ddiddanwch.

Bydd bwthyn y tlawd a'r helbulus, a'r un modd aelwyd y Weddw
a'r amddifad, yn galw am eu sirioli ganddo ; ac hefyd bydd

"calon y dyeitlir" wedi disgyn i'r ardal, yn galw am ei sylw a'i

ofal. Fel hyn bydd gan y "bugail" lawer i'w wneyd trwy

ymweliadau teuluaidd ac ymddiddanion i^ersonol. Bydd ganddo o

hyd rywrai afreolus i'w rhybuddio—rhai gweiniaid i'w cynal—rhai
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llesg iV cryfhau—rhai trallodedig iV diddanu—rhai tramgwyddus
fw meddyginiaethu—rhai briwedig i'w rhwymo—a rhai yn pallu

oddiwrth râs Duw i'w hadferu. Tuagat i'r bugail fod yn ddefn-

yddiol gyda'i lafur bugeiliol, bydd yn ofynol iddo ddyfod rywfodd
ynr calon yr eglwys ; nid yn unig i'w ofni yn gymaiìit ag i*w

barchu a'i anwylo—yn gyfryw o ran ei holl ymagweddiad nas

meiddiant goleddu yr un meddwl isel ohono, na dywedyd yr un
gair isel am dano—yn un y bydd ganddynt bob ymddiried ynddo
fel eu cyngorwr a'u cyfaill goreu—yn un y bydd yn ddymunol
ganddynt bob amser weled ei wyneb yn dyfod iV tai, gan edrych

arno, yn hyny, nid fel un yn ceisio yr eiddynt, ond hwy eu hunain

—yn un y gallant ddisgwyl oddiwrth ei ymweliad, nid chwedleuau,

ond rhyw ymgom grefyddol, er gwasgar hynawsedd crefyddol yn
awyrgylch y teulu ; mewn gair, yn un y gall " pawb " edrych arno

yn mhobpeth fel un yn ceisio ac yn gwir ofalu am eu llesád penaf

.

Ac y mae hefyd i fyned yn nghylch ei waith amiywiol a phwysig
hwn, nid gyda'r amcan o foddhau dynion, onidê bydd rhywrai

digon craff i weled i mewn i'w geudeb, ond gyda'r amcan uchel o
" rybuddio pob dyn, a dysgu pob dyn yn mhob doethineb, fel y
cyflwyno bob dyn yn berffaith yn Nghrist Iesu." Dyma rywbeth

o'r hyn ydyw " bugail " teilwng o'r enw i amcanu ato. Gwyddoni
yn dda trwy brofiad mai un peth yw cynllunio gwaith fel hyn ar

bapyr, a pheth arall tra gwahanol yw cario y theory allan i ymar-

feriad llwyddiannus.

Hyderwn na bydd i ni dynu arnom ddirmyg einbrodyr dy

wrth ddywedyd, nad ydyw yn beth anhebgorol angenrheidiol i

fugail, er llwyddo yn ei alwedigaeth uchel, fod yn r o ddysg

ddofn, a gwybodaeth helaeth yn mhob celf a gwyddor ; nid rhaid

iddo wybod y dirgelion oll ; nid rhaid iddo lwyddo i ennill unrhyw
ddwy lythyren at ei enw ; ac nid rhaid iddo chwaith fod yn
"bregethwr niawr," er y gallai y pethau hyn, o'u hiawn-ddefn-

yddio, fod yn llawer yn ei ffordd. Ond rhaid iddo fod ynr Duw
—rhaid iddo fod yn weddiwr mawr

—

rhaid i'w yspryd fod yn

wresog yn ei vreáth—rhaid iddo fod yn ddyn athrawaidd ac

ymarferol

—

rhaid iddo fod yn ddyn gwyliadwrus, doeth, a hunan-

ymwadol—a rhaid iddo hefyd deimlo ei ymddibyniad llwyr ar

Dduw pob grâs am ei gynorthwyon grasol i*w waith.

Xis gall gweinidog, ac yn wir nis dylai, geisio myned a'i waith

bugeiliol yn nilaen heb gydymgynghoriad a chydweithrediad ei

frodyr y diaconiaid. Er fod i'r naill a'r llall eu priodol waith eu

hunain, eto mae gwaith ynaill a'r llall o hyd yn rhedeg i'w gilydd,

fel y bydd yn ofynol i'r naill a'r llall ar bob achos gyd-olygu a

chydweithredu. Doethineb, dybygem, yw i'r gweinidog adael y
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"pethau amgylchiadol " i'r diaconiaid, heb ymyryd â hwynt,

oddieithr iddo gael ei gymell i hyny. Peth i'w ochel o du y
gweiuidog yw bod yn rhy ymyrgar â phethau nad ydynt mor
briodol i*w -swydd. Gwelwyd rhai brodyr, oherwydd rhyw duedd

ymyrgar o'r fath, yn difwyno eu defnyddioldeb, ac yn gwneyd eu

aefyllfa yn annymunol o boenus. Ni ddylai gweinidog ar un

eyfrif fod yn rhy uchelfryd, yn rhy annibynol i dderbyn unrhyw
amnaid oddiwrth eraill a dueddo i ddangos iddo pa fodd i

ymberffeithio yn ei orchwyl.

Terfynwn ein llith gan ddywedyd fod crefydd Crist yn galw ar

bob un i deimlo ei rwymedigaeth a gwneyd ei ddyledswydd.

Medi, 1869.

EGLWYS WEITHGAR.
Y S G E I F G Y X T A F .

Y mae yr ymdriniaeth ar Eglwys ürefnus yn arwain yn naturiol

i sylwi ar Eglwya Weithgar. Gall eglwys fod yn weddol drefnus,

ac eto heb fod rhyw hynod o weithgar. Ond y mae gweithgarwch

mewn annhrefn yn llawer gwell na rhyw fath o drefn mewn
diogi. Y ddau yn nghyd, gweithio bywiog mewn trefn dda, sydd

gampus. Felly fe weithir yn Uawer mwy diboen, ac hefyd yn

llawer mwy effeithiol.

Eglwys weithgar ! A chymeryd golwg gyffredinol, mae yn
hawdd deall wrth ein hystadegau fod y Cyfundeb yn dyfod trwy

waith dirfawr mewn un tfwyddyn, a bod y gweithgarwch hwn o

hyd yn cynyddu. Canfyddir yr un peth wrth sylwi ar gofnodau

ein Cyfarfodydd Misol. Yi ydym yn ystyried y cofnodau hyn yn
bethau hynod o werthfawr a buddiol i bawb sydd yn cymeryd dydd-

ordeb yn llwyddiant y Cyfundeb. Ac nid yw ygpryd y dyn hwnw
y maent yn ddiwerth yn ei olwg mewn un modd yn un i genfigenu

wrtho ; canys pa ddyn bynag sydd yn meddu calon i weithio, bydd
yn dda gan liwnw gael pob mantais i ddeall pa fodd mae y
'jiri-ithio yn myned yn mlaen yn mhob man arall. Wrth y cof-

nodau hyn, ceir mantais i weled y fath fywyd o weithgarwch sydd

yn rhedeg trwy'r lioll gorff; y fath adolygu gwaith, cynllunio

gwaith, ac ymanog i waith <> \\< i fia yn mhob sir a dosbarth ! Ac
eto nid yw yr hyn a dd&w i'r golwg, yn ein holl ystadegau a'n cof-

nodau, ond mymryn o'i gymharu á'r holl weithio cyson a didwrf a

geir gan bob cynulleidfa fach a mawr, o wythnos i wythnos ac o

nos i nos, trwy holl gj'lch y Cyfundeb—gweithio nad oes ond
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golygon yr Hollwybodol yn imig a all gymeryd cyfrif ohono ! Yn
yr olwg yma, pwy a faidd ddarogan fod yr Hen Gorff yn debyg o

farw? Marw yn wir ! ìnarw yn ei lawn nerth a'i lawn waith !

Xi fu erioed yn iachaeh, yn gryfach, yn fwy gweithgar, nac yn
debycach o fyw yn hir ! Gall Cymru eto ddisgwyl pethau rnawrion
o hynyma :

" Canys nid yw Duw anghyfiawn, fel yr anghofìo ein

gwaith, a'r llafurus gariad, yr hwii a ddangosasom tuagat ei enw
ef .*' Ac eto y mae yn rhaid i ni deimlo nad ydym rnewn un modd
i fod yn uchelfrydig

; y mae tir lawer eto heb ei feddiannu, a

gwaith mawr eto heb ei wneyd ac yn disgwyl wrtfaym. Ac er

mahit a weithir, nid ydym heb sail i ofni fod y gwaith sydd yn
aros heb ei wneyd yn cynyddu yn llawer cyflymach na'r gweithio.

Wrth fwrw golwg ar yr eglwysi ìnwyaf gweithgar yn y Çyfun-
deb, yr ydym yn tybied mai ìrid yn mhlith y rhai cryfaf, cyfoeth-

ocaf , a mwyaf amlwg y deuir o hyd iddynt, ond yn ìs i lawr
;
yn

mhlith y rhai nad oes ganddynt na rhif, na chyfoeth, na gallu i

ymffrostio ynddynt. Ceir yn fynych esiamplau nodedig o weith-

garwch mewn eglwysi nad ydynt mewn un rn<xld i'w hystyried yn
amgen na gweiniaid. Ehaid i'r eglwys wan yn aml wingo ei

goreu er cadw ei hachos i nofio rywfodd. Ac fel hyn. mae yr

eglwysi gweiniaid, fel eu gelwir, er gwaethaf pobpeth yn mnu
byw. Mae yn beth hynod ac yn werth sylw, na ehlywir braidd

byth am yr un eglwys Fethodistaidd, pa mor wan bynag, yn marw
o wendìd. Ehyfedd y fath blicc a geir weithiau mewn ambell

eglwys wan ; chwalu yr hen gapel ac adeiladu un newydd. ac ni

orphwysir nes talu ei ddyled ; ac yn hytrach na boddloni ar ryw
un bregeth y Sabboth yn ysgîl eglwys gref, cadwant bregethwr eu

hunain, a chydnabyddant ef mor anrhydeddus nes codi cywilydd,

}>e byddai bosibl, ar eglwysi llawer cryfach. Yma y ceir pawb yn
ymorchestu—yn tynu yr ewinedd o'r blew, ys dywedir, i weithio

;

yma y ceir pawb yn cyfranu, nid yn ol eu gallu, ond yn mhell

uwchlaw hyny ; rhoddi nes teinilo bod eu rhoi yn aberth mewn
gwirionedd. A phe byddai i'r holl eglw^'si sydd gryfach a lluosoc-

ach ddangos rhywbeth yn gyffelyb mewn sèl a ffyddlondeb, y fath

wedd rymus a llwyddiamius fyddai ar y Cyfundeb. Ond, ysywaeth,
fel arall y mae yn digwydd bod. Lle mae gwendid y mae nerth, a

lle mae nerth y mae gwendid.

Xid oes dim haws ei ganfod na bod rhai eglwysi yn llawer iawn
mwy gweithgar nag ereill. Fel y mae yn digwydd mewn eglwys,

fod aelodau diffrwyth yn pasio yn nghysgod eu ffyddlonach, felly

hefyd y mae yn mhlith yr eglwysi. Tra y mae lluaws yn gweithio

yn ymroddgar, mae ereill yn boenus a diymadferth yn llechu fel

yn eu cysgod. Mae eto ormod, a llawer gormod, o eglwysi llonydd.
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JBglwyê Umydd ! Ni fyn y fath yma o eglwysi dori tir newydd
gyda dim ; trin ychydig ar hen feusydd, a chyineryd a geir, yw eu

ffordd hwy ; cadw at yr hên drefn, ac ymesgusodi ara yr atìwydd-

iant trwy gwyno ei bod yn amser isel iawn ar grefydd,—ffordd

hwylus i gudclio diofalwch. Mae gormod o'r wedd hên ffasiwn a

geir ar ffarm yn yr ardal, i'w chael hefyd ar yr eglwys yn y lle ; a

dichon fod y gr sydd yn amaethu y naill yn swyddog yn y llall.

Y cyhuddiad yn erhyn Uawer o amaethwyr Cymru yw, eu bod yn

glynu yn rhy ystyfnig wrth eu hên drefn o amaethu. Ni fn y
niab wneyd ond fel y gwelodd gan y tad, ac ni ddysgodd y tad

ddim ond a ddysgodd gan y taid. íiwrandeweh arno :
" Deg o

fuchod oedd ar y ffarrn hon gan fy nhad, a deg oedd yma yn amser

fy nhaid ; ffarm i ddeg o fuchocl ydyw ; deg a dim mwy sydd i fod

yma." Onid oes gormod o'r wedd henafol yna ar lawer o eglwysi

y Methodistiaid ? Gwrandewch beth a ddywed blaenor eglwys

lonydd :
" Tri sydd yma ohonom yn flaenoriaid ; ni bu yma ddim

mwy na thri yn amser yr hên bobl ; mae tri yn cldigon yma
;
yr

yclyrn ein tri yn myned yn hên ; nid oes mo'r help am hyny
; y mae

yn bur ddiolwg am neb yn ein lle. ün bregeth y Sabboth, a hono

am ddeg o'r gloch, a fydd yma bob amser, a chyfarfod gweddi y
nos. Ychydig ddaw i hwnw ar amser isel fel hyn ; bydd y bobl yn
gwylltio i bob man at y nos neu yn aros gartref. Mae yr hên

frawd sydd yma yn dechreu cânu wrth y gorchwyl bellach yn
mhell dros ddeng mlynedd ar hugain ; ac un ffyddlawn òd ydyw ;

nid yw yn deall fawr ar ganu, fe ddywedir ; ond mae yn bur sir
o ryw fesur nen gilydd bron ar bob penill. Yr hén frawd Thomas
afddynmyned i bob Cyfarfod Misol; mae yn hawdd iddo ef

fyned, ac mae yntau yn hoffi myned, a byddwn ninau yn gadael

iddo. Ni ein tri fydd yn derbyn ac yn trin pob casgliad fydd

yma ; ac ni byddwn yn rhoi cyfrif i neb, na neb yn' gofyn hyny.

Felly yr oedd hi yma yn amser yr hên bobl ; ac ni bydclwn ninau

yn blino ond càn lleied ag y bycldo modd ar y cyfeillion â

chasgliadau. Peth diflas yw cadw sn am arian o hyd ; nid oes

fawr o grefydd mewn sn arian. Gwell genym ni gael ein

dwrdio gan y Çyfarfod Misol am beidio gwneyd rhyw gasgliad na

blino'r bobl ; ni hycld neb ohonom ni yn clywed y dwrclio hwnw
ond Thomas, ac y mae o yn hên frawd pur ddyoddefgar. Bydd y
pethau ifainc yma yn cadw reiat eisieu newid hyn a newid y llall

;

ond, druain. ni wyddant hwy fawr heth yw bod dan bwyaauf
I

achos."

Er cymaint a ysgrifenir ac a ddywedir, onid oes genym achos i

ofni fod gormod o eglwysi, os nad yn hollol, yn dyfod yn rhy agos

i'r darlun trymaidd uchod ? Ghresyn, gresyn fod hên frodyr
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a da yn rhy hwyrdrwm i adnabod eu hamser a'u lle ; a gresyn
hefyd na chai'r "pethau ifainc," a phawb, yn wir, bob mantais i

deimlo pa beth yw bod dan " bwysau'r achos." Mewn ardaloedd

lle ceir y fath eglwysi Uonydd a diymadferth, a'r fath swyddogion
difywyd a dilygaid i weled, y fath gyfleusdra têg a adewir i goeg-
athrawon eyfrwya i hud-ddenu plant a phobl ieuainc, ac i lithio

eneidiau anwadal, i'w synagog eu hunain ! Yn bendifaddeu, nid

amser i gysgu a breuddwydio, nid amser i lusgo a chloncio, ryw-
fodd, rywlun, gydag achosion eglwysig, yw yr amser hwn. Ai

nid ydym i ofni fod yr amser tawel a fwynhawyd gan eglwysi

Ymneillduol Cymru er's rhai oesoedd bellach yn tynu at ei derfyn ?

Mae yn rhy amlwg fod ysprydiaeth wedi deffro yn y wlad sy'n

benderfynol o ddefnyddio pob moddion a ddaw i'w cyrhaedd, têg

neu arw, fel bo gyfleus, er dilëu Ymneillduaeth yn llwyr o blith y
genedl. Mae y rhyfel eisoes wedi ei gyhoeddi, ac nid oes yma yr

un Ue i gyniod. Pe buasai yr yspryd hwn am gyrhaedd ei amcan
trwy arfau cyfiawnder a gwirionedd— trwy bregethu yn well a

byw yn well—pe yn amcanu yn ddifrifol at wneyd y genedl yn
well Cristionogion, ac yn burach eglwysi—gan ymosod yn erbyn ei

hannuwioldeb a'i hangrefydd, lle pob Cristion a fuasai mawrygu yr

amcan a llawenhau yn y Uwyddiant, oherwydd nid yw bod yn
Ymneillduwr yn unig er mwyn Ymneillduaeth yn beth i neb

ymffrostio ynddo. Ond rhaid i ni gredu, er mor boenus yw hyny,

nad yw y gallu hwn yn amcanu at ddim o'r fath beth ; nid yw am
ryfela â bychan na mawr, ond âg Ynmeillduaeth yn unig ; dyma yr

ysgymunbeth yn ei olwg, ac y mae wedi ymddiofrydu i'w ddyfetha,

ac mae ganddo bob dylanwad a fêdd mawredd bydol, cyfoeth a

ffafrau daearol, o'i blaid. Gall rhywrai gymeryd hyn yn beth

ysgafn ; ond o.s nad ydym yn camgymeryd yn hollol, caiff eglwysi

Ymneillduol Cymru brofì mai nid gelyn i'w chwerthin ymaith—i
'w

wawdio a'i ddirmygu ymaith yw hwn. Ac nid o'r cyfeiriad yna
yn unig y mae ein perygl. Yn wir, y mae ein peryglon yn dyfod
o bob cyfeiriad. Pwy a faidd amheu nad yw diafol ar hyn o bryd,

yn nghysgodion tywyll anghrefydd y genedl, yn hwylio cadrawd o

anffyddwyr i ymosod arnom, a bod y llêng hon yn barod i wneyd
ei gwrhydri ; dim ond cael rhyw ddyn digon galluog a digon

beiddgar i'w harwain ? Ond i ba beth yr ydym ni yn ymdroi fel

hyn ? Er ceisio dangos ei bod mewn gwirionedd yn " amseroedd
enbyd " arnom, a'i bod yn bryd, yn llawn bryd, i bawb sydd yn
caru'r gwirionedd megys y mae yn yr Iesu, i ymddeffro at eu

gwaith a dyfod allan yn gynorthwy i'r Arglwydd yn erbyn y
cedyrn.

Mae yn perthyn i'r Cyfundeb erbyn hyn luaws o eglwysi cryfìon,



194

aelodau pa rai sydd i'w rhifo wrth y cannoedd, a chyfoeth yr

aelodau hyny i'w gyfrif wrth y miloedd. Os ydyin yn deall yn
iawn, perygl yr eglwysi cryfion a goludog hyn yw moethau

crefyddol.

Éghcys foethus ! Mae yma bobpeth yn cael ei gario yn mlaen yn

weddol o drefnus. Mae'r brodyr sydd yn blaenori, o bosibl, yn
ddynion busmess, ys dywedir; ac y maent yn dwyn hyny i mewn
i'w trefniadau eglwysig. Mae yma wêdd barchus ar bawb a phob-

peth ; nis gellir goddef dim o chwaeth isel niewn gwisg na moes,

ac mae y rhy syml hefyd yn wrthodedig yma. Mae pwysigrwydd

y dref neu'r ardal, gwychder yr addold, gwêdd barchus y gynull-

eidfa, a'u safle mewn cymdeithas, yn peri iddynt dybied eu bod

gryn lawer yn uwch mewn urddas nag eglwysi llai a mwy gwledig,

ac felly y maent mewi temtasiwn i fesur eu hunain wrthynt eu

hunain, a cholli golwg ar fesuran eglwysi ereill. Mae yma
gasgliadau grymus, a hawdd y gall hyny fod heb i neb roddi ond

o'r hyn a fo yn weddill ganddo. Mae'r cyfoethog yn rhoddi, nid

yn ol fel y llwyddodd Duw ef ; wrth gwrs, mae hono yn rheol

Uawer rhy uchel i gyfoethogion, ond am nas gall fod yn barchus

heb roddi. Mae y brawd o radd îsel yn tybied mai'r cyfoethog a

ddylai roddi, ac felly ìiis mn ef roddi ond càn lleied ag a oddef ei

aelodaeth. Eilun eglwys foethus yw boddhad ; maent yma am
gael pobpeth i'w boddhau. Y pwnc mawr yma yw cael gweinid-

ogaeth i'w boddhau ; ac er cael hono, fe eir led-led y gwledydd i'w

cheisio, a thelir hefyd yn anrhydeddus am dani. Yma, mae rhyw
fymryn o gyfarfod eglwysig nos Sabboth yn ddigon gan y lluaws

;

bydd yr un wythnosol yn druenus o deneu. Mae dyweyd, a

gwrando dyweyd profiad, a rhyw bethau cyffelyb, yn rhy hên

tr'asiwn a diflâs, nid oes dim boddhad i*w gael mewn peth mor
gyffredin a hyny. Ac oni cheir rhyw dduíl newydd ar " gadw
Beiat," rhaidbwrwyrhengyfarfodanwyl ymaith fel dodrefnyn heb

hoffder ynddo. Am yr Yagol >ul, y mae yn gynulliad rliy lafurus a

dibleser i bobl barchus, oddigerth ychydig iawn ohonynt, i ymboeni
yn ei gylch, ac felly rhaid gadael iddi fyw neu farw yn nwylaw rhyw
nifer o rai mwy selog a hunanymwadol. Ac am gyfarfod gweddi,

os oes un o gwbl, nid oes neb yn y gynulleidfa barchus yn gwybod
dim am dano oddieithr rhyw ychydig o bobl, druain, dlodion eydd

yn hoffi galw ar enw yr Arglwydd. Hunan-foddhad sydd yma yn

teyrnásu, ac oni cheir hyny yu y cyfarfod crefyddol, rhaid ei geisio

mewn rhyw gyfeiriad arall.

Pa beth ! a ydym wedi tynu darlun o'r hyn nad yw ? Ai nid oes

lle i ofni fod rhai, a dyweyd y Ueiaf, o'n heglwysi cryfion ar y
llithrigfa arswydiu hon, yn llithro o hyd i ffurfìoldeb marw a
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difywyd ? Yr ydym yn arswydo oherwydd cynydd yr hyn a

elwir Defodaeth yn yr Eglwys Wladol. Ai nid ydym i ofni fod y
gelyn marwol i grefydd ysprydol yn dyfod i mewn dan enw arall

i'n gwersyll ein hnnain? Nid yw fod eglwys yn ymdecâu yn ei

golwg ei hun yn profi dim ond fod ei pherygl yn fwy. Wrth
eglwys foethus a hunan ddigonol y dywedir y geiriau difrifol

hyny :
'• Felly, am dy fod yn glaiar, ac nid yn oer nac yn frwd, mi

a'th chwydaf di allan o'm genau; oblegid dy fod yn dywedyd,
Goludog wyf, ac nid oes arnaf eisieu dim.'' Nid yw hanesiaeth

eglwysig yn profi dim yn gliriach nag y dichon i eglwys a gyfrifid

unwaith yn enwog ar gyfrif ei sancteiddrwydd a'i sêl, ymlygru yu
raddol a diarwybod iddi ei hun oddiwrth y symlrwydd sydd yn
Xghrist, nes myned yn y diwedd yn synagog Satan. Wrth eglwysi

moethus y Methodistiaid y dywedir heddyw, " Bydded genyt sêl

ac edifarha, a gwna y gweithredoedd eyntaf.''

Y fath allu grymus i wasanaethu achos y Gwaredwr a fyddai'r

eglwysi cryfion hyn, pe gellid eu cael rywfodd i ymdeimlo â'u

rhwymedigaeth, ac i ddeffroi at eu gwaith ! Nid yw cynal eu

hachosion eu hunain yn anrhydeddus ond gorchwyl ysgafn iddynt

hwy ; ac y mae eu Perchen yn disgwyl llawer mwy na hyny oddi-

wrthynt. Mae efe yn disgwyl iddynt roddi help llaw i'r eglwysi

gweiniaid sydd o'u hamgylch yn ymlabrio eu goreu er cadw eu

hachos yn fyw rywfodd. Os ydyw yn rhwyniedig ar frawd cryf i

gynorthwyo brawd gwan, pa faint mwy y mae ar eglwys gref i

helpu eglwys wan ? " Dygwch feichiau eich gilydd, ac felly

cyflawnwch gyfraith Crist," yw y rheol üdwyfol i'r naill a'r llall.

Y fath sirioldeb i eglwys wan a thlawd fyddai derbyn cymorth yn
awr ac eilwaith oddiwrth ei chwaer-eglwys gyfoethog ! Byddai

caredigrwydd o'r fath yn werth ei ysgrifenu yn y Xefoedd. Ac
heblaw hyny, mae yn digwydd yn aml fod gan yr eglwysi cryfion

hyn waith mawr yn aros heb ei wneyd, ac yn disgwyl wrthynt, yn
bur agos i'w drysau. Dyna luoedd o blant yn tyfu i fyny heb

ddysgu na darllen na deall, heb wybod rhagor rhwng eu llaw

ddeheu a'u haswy, na neb yn gofalu am eu heneidiau ; ac oni ddaw
ymwared o rywle, cyfyd y rhai'n i fyny yn genedl o farbariaid yn
nghanol gwlad Gristionogol. Ac nid plant yn unig, ond y mae
meibion a merched o bob oed, mor baganaidd o ran gwybodaeth,

arferion, a theimlad, â phaganiaid tywyll-leoedd y ddaear. Am-
canu gwneyd y goreu o'r genedlaeth esgeulus hon, dyma waith i'r

eglwysi cryfion ; dyma gyfle i hunan-ymwadiad Cristionogol brofì

ei hun ; a dyma le i aelodau cyfoethog roddi eu harian ar lôg. Pe
byddai i foneddigion a boneddigesau, ac aelodau ereill ein heglwysi

cryfion, agor eu llygaid ar y mawrwaith hwn sydd yn disgwyl
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wrthynt, a meddu digon o yni hunanymwadol i ymaflyd ynddo,

yna byddai diwedd ar y moethau crefyddol y buom yn cwyno o'u

herwydd.

Aeth ein rhagymadrodd braidd yn faith ; bellach at ein pregeth,

a dyna ydyw hono : Gwaith ydyw crefydd, ac mae gan grefydd

Crist waith i bawb.

Ebrill, 1871.

YR AIL YSGRIF.

Gwaith ydyw crefydd, ac y mae gan grefydd Crist waith i bawb.

Os felly, beth am ffydd? Wele, ffydd yn gweithio trwy gariad

ydyw ; canys ffydd heb weithredoedd, marw yw ; ac o bob peth,

ffydd farw yw'r peth mwyaf dilês. Dywedai Paul, u Ac heb fod

genyf gariad, nid wyf fi ddim ! " Gwir ; a dim hefyd, oncl mewn
enw, yw cariad heb waith. Os cariad o'r iawn ryw ydyw, bydd yn
" Uafurus gariad," yn gariad â'i lygaid yn agored i weled gwaith,

a'i ddwylaw yn barod i ymaflyd ynddo. Pa werth yw crefydd heb

deimlad ? Yn hytrach, pa werth yw teimlad heb waith ? Mae yn
rhy debyg i lawer o aberoedd Cymru, yn rhedeg o hyd gan gadw
twrf, heb gyniaint a throi melin eithin neu helpu'r forwyn i

gorddi. Gwybodaeth a deall, meddwch, yw pob peth yn yr oes

hon. Bydded felly ; ond mae ystór helaeth o wybodaeth, wrth ei

chadw yn ddiwaith, yn rhy debyg i gyfoeth wedi ei gadw, yn llawer

mwy o niwed i'r perchenog nag o lês i neb arall. Mae ffydd, gobaith,

cariad, yn elfenau gweithgar, ac nis gellir eu hadnabod ond wrth

eu gwaith.

Mae'r Cristion, nid i fod yn feudwy, yn byw ynddo ei hun ac

iddo ei hun, ond yn ddyn Crist ; dyna ystyr ei enw : dyn am Ghrât,

i Grist, a throsto. Ac nid gadael ei ddyn yn y byd hwn y mae
Crist i ymboeni â'i ddiffygion ei lmn, ac i ymfiino â thrallodau y
llawr, ond er mwyn iddo fod yn rhywbeth gyda'i waith ac yn ei

wasanaeth, yn halen y ddaear ac yn oleuni y byd ; a'r hwn nid yw
yn amcanu bod felly, nid yw yn deilwng o'r enw Cristion. Mae y

dyn a fn broffesu Crist, gan foddloni yn unig ar yr enw o hyny,

yn rhywbeth gwaeth na diwerth ; mae yn aml yn offeryn rhy

hylaw at amcanion diafol i'w adael yn llonydd. Byddai dda i

aelodau diffrwyth yn yr eglwysi,—ac, ysywaeth, mae amledd

ohonynt—ystyried fod bygythiad mor ddifrifol a hyny â'i lygaid

arnynt, " A phob cangen ynof fì heb ddwyn ffrwyth, y mae efe yn

ei thynu ymaith !

"

Ef/hnjs u-fithgar ! Er gosod ei waredigion mewn gwell mantais
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i weithio drosto yr ordeiniodd Duw y wêdd gynideithasol hon sydd

ar ei eglwys, fel y byddai i*r naill gynorthwyo y llall, sêl y naill

wresogi y llall, cryfder y naill gynorthwyo gwendid y llall, a

doethineb a phrofiad y naill arwain ereill, fel y byddont oll yn un
er gweithio allan amcanion mawrion teyrnas eu Gwaredwr ar y
ddaear. A thuagat i eglwys fod yn effeithiol i ateb dyben uchel ei

ffurfìad, rhaid i'w haelodau gael eu bedyddio â'r un ygpjyd, a chyd-

weithio, bawb yn ol ei le a'i allu, er cyrhaedd yr un amcan.

Gorchymyn yr Apostol Paul, " Eich bod yn sefyll yn mi yspryd,

âg un enaid, gan gydymdrech gyda ffydd yr efengyl," sydd un o

ran ystyr ág aneirif ymadroddion ereill i'r un perwyl yn yr

Ysgrythyrau. Dyma undeb yspryd ac undeb amcan ; a dyma
esgeiriau eglwys weithgar. Nis gall aelodau eglwysig wneyd
gormod o aberth, ond peidio aberthu gwirionedd, er cadw yr undeb

yspryd hwn yn nghwlwm tangnefedd. Mae yr undeb yspryd a'r

cydweithrediad hwn — pawb yn teiinlo ei rwyniedigaeth, yn

adnabod ei le, gan fod yn barod i wneyd ei ran—yn an?awdd ai

eglwys sydd yn amihraethadwy uwchlaw ei brisio. Yn wir, dyma
ydyw ei gogoniant a'i nerth. A dryllio'r undeb bendigedig hwn
yw amcan holl ystryw pyrth uffern, a da fuasai i'r dyn a roddo help

llaw i'r diafol yn ei amcan melldigedig hwn, pe nas ganesid ef

.

Am hyny er cael eglwys weithgar, hyd y gellir, rhaid cael pawb
i weithio ; nid rhai yn gweithio a rhai yn segura ; nid rhai yn

gweithio ac ereill yn barnu, yn beio, ac yn sori. Gall gwasanaeth

Crist yn bur hawdd hebgor y fath yna. Mae yma waith i bawb, a

gwaith y gall pawb ei wneuthur. Fel peth cyffredin, gwneir

eglwys i fyny o bob amrywiaeth o ran oed a sefyllfa—o ran deall,

medr, a moddion. Ond mae yma bob amrywiaeth gwaith i

gyfarfod â phob anirywiaeth dawn a gallu yn y gweithwyr. Nifl

mn crefydd Crist ddywedyd wrth neb, bydded ei allu mor lleied

ag y bo, " 2s*id rhaid i mi wrthyt." Felly nid oesneb mewn eglwys,

os yn grefyddol, i'w esgusocü a 'i ddibrisio, bydded mor isel a dinód

ag y byddo. líae llawer gormod o beth felly wedi bod ac yn bod.

Alor brydferth y mae'r Apostol yn trafod hyn wrth ysgrifenu at

eglwys Corinth :
" Eithr yn hytrach o lawer, yr aelodau o'r corff y

rhai a dybir eu bod yn wanaf, ydynt angenrheidiol," ie, ydynt
angenrheidìol, sylwer !

" A'r rhai a dybiwnnieu bod yn anmharch-
edicaf o'r corff, yn nghylch y rhai hyny y gosodwn ychwaneg o

barch." Dyna i ni wers iawn pa fodd i ymddwyn tuagat y rhai

iselaf yn yr eglwys. Cyfrifìr mai gwraig dda yw hono sydd yn
gallu gwneyd y defnydd goreu o bobpeth yn ei th ; felly hefyd,

gallu nas gellir mynegu ei werth mewn swyddogion yw y medr i

hwylio pawb mewn eglwys, pawb y mae hwylio arnynt, bob un at
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ei waith mwyaf priodol ei hun, heb esgeuluso neb ; gwneyd y goreu

o bawb.

Gwaith i baicb ! Wel, aroswch : dyna hên chwaer nad oes dim a

gyfrif y byd hwn yn ddymunol o'i chwmpas, ond yn unig ei bod

yn wir grefyddol. Pa beth a all hi wneyd? Mae gweled yr hên

chwaer yna, trwy lesgedd a gwendid, morgyson yn dilyn moddion

grâs, yn bregeth a fydd rywbryd yn llosgfa yn nghydwybodau
gwragedd ieuainc esgeulus. A dyna eto, mynych y ceir gan yr hên

chwiorydd broôadau mor gynes, mor nefol, ac mor wreiddiol, nes

gwresogi rhyw gymaint ar deimlad eglwys oer. Pwy a faidd roddi

gwerth ar hynyna ar adeg fel hon? Dywedai rhyw hên chwaer

wrth weinidog enwog yn yr America, nas gwyddai hi i ba beth yr

oedd ei Thad Xefol yn ei gadael yn y byd hwn, nad oedd hi dda i

ddim. Atebai y gweinidog, " Yr ydych yn camgymeryd yn fawr ;

chwi o bawb yw fy Uaw ddê i yn y pwlpud ; bydd eich sirioldeb

chwi yn gwrando yn peri i mi deimlo fod fy ngweinidogaeth yn

gymeradwy gan y saint." Ond beth am eu gweddiau a'u cyngor-

ion ? Yn wir, byddai yn well genym "d cwrdd," heb nac awrlais

nac addurn, nag heb yr un o'r hên chwiorydd anwyl hyn. Gwaith

i bawb.

Dyna eto ddosbarth lluosog: morwynion mewn gwasanaeth. Pa

beth a allent hwy wneyd ? Yr ydym yn ofm' yr edrychir ar luaws

ohonynt, yn enwedig yn y trefydd, yn fwy o lumber yn yr eglwysi

na dim arall. A diau nacl oes yr un dosbarth o'r eglwysi wedi cael

eu hesgeuluso a'u dibrisio yn fwy. Meddylier am lodes fach

ddeuddeg oed yn gorfod troi allan i " weini," heb y nesaf peth i

ddim o ysgol nac hyfforddiant, yn cael ei threiglo o deulu i deulu,

ac o ardal i ardal, heb neb yn ceisio ei llesád, ond pawb am wneyd

y geiniog oreu ellir ohoni. Mjm y feistres ei bod hi ei hun yn
gyflawn o berffeithrwydd, ond nad ydyw ei morwyn, druan, ond sp
o ddiffygion, tra y gallai y ddwy yn bur hawdd ranu yr ymrafael.

Pa ryfedd os ydyw cymeriad lluaws ohonynt yn ddiffygiol, a'u har-

ferion weithiau yn boenus ? Y rhyfeddod yw fod cynifer ohonynt

yn gallu glynu yn eu proffes rywlun ; ie, yn wir, yn dal eu ffordd ac

yn chwanegu eu cryfder ! Y gwir ydyw, mae'r morwynion hyn
wedi eu hesgeuluso yn ormodol genym ; ond y maent yn ddosbarth

llawer rhy bwysig i'w dibrisio
; y maent yn allu i irneuthur daioni.

Mae morwynion crefyddol lawer pryd wedi bod yn Feiblau byw
mewn teuluoedd na fynent dalu sylw i'r un Beibl arall. Pan
soniwyd unwaith wrth feistr am grefydd ei forwyn, dywedai,
" Xis gn pa faint o grefydd sydd gan y llances yn ei chalon, ond
g^s-n fod llawer iawn o grefydd yn ei gwasanaeth." Go dda. Onid
gwir fod morwynion Cymreig wedi bod yn foddion i gychwyn a
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dwyn yn mlaen achosion crefyddol yn rhai o anial-leoedd moesol
Lloegr ? Yr ydym yn crybwyll y pethau hyn er dangos fod
morwynion mewn gwasanaeth yn ddefnyddiau yn yr eglwysi sydd
yn llawer rhy werthfawr i'w diystyru. Pe ca'i Eglwys Rhufain
afael arnynt, gwnai hi lawer amgen defnydd ohonynt. Yr hyn
sydd yn eisieu yw, dyrchafu teimlad y forwyn i feddwl mwy ohoni

ei hun yn ei chysylltiad â chrefydd. Mae yr esgeuluso fu arni yn
ei themtio i deimlo nad yw hi neb. Os mynir cael dyn i deimlo ei

fod yn ddyn, rhaid ymddwyn yn ddynol tuagato. A'r peth sydd

yn gwneyd y morwynion hyn yn ddosbarth pwysig iawn yw, y
byddant hwy eu hunain yn fuan yn wragedd, yn famau, ac yn
galonau teuluoedd. A chwestiwn pur ddifrifol i bawb sydd yn
caru llwyddiant crefyddol y genedl yw, pa fodd i wneyd y defnydd

goreu ohonynt ? Gan hyny, dysger y forwyn i deimlo ei bod

liithau hefyd yn rhywbeth. Gwaith i bawb !

Gan i ni ddechreu gyda'r chwiorydd, byddai yn wirioneddol dda

pe gellid cael eu sylw un ac oll, o bob oed a gradd, ar y lle helaeth

sydd wedi ei ordeinio iddynt gyda gwaith eu Harglwydd. Maent

yn ddosbarth lluosog a dylanwadol, yn allu grymus er gwneuthur

daioni, pe gellid rywfodd eu galw allan i fwy o weithgarwch.

Mewn lluaws o eglwysi, hwynt-hwy ydyw y mwyafrìf. Ond y
gwall a fu, eu bod wedi cael eu harfer i synio mai unig le merch

yw gwarchod gartref, dysgu mewn distawrwydd, a myned i'r

Nefoedd felly yn ddistaw, goreu y gallont. Ac ychydig ohonynr,

mewn cymhariaeth, sydd yn meiddio tori y tuallan i'r cylch

sefydlog hwn. Addefwn mai gartref y mae castell merch

;

yno y mae ei dylanwad grymus i'w deimlo. Ac os bydd y dylan-

wad hwnw yn im crefyddol, fe dreiddia yn bell trwy gylch-

oedd cymdeithas er daioni. Ond byddai dda i'r chwiorydd ddeall

fod yr Iesu y maent yn ei garu yn disgwyl llawer mwyT na hyny

oddiwrthynt. Wrth sylwi, fe welir fod merched yn mhob oes yn

gwneyd gwasanaeth gwertlrfawr dros eu Duw a'u Gwaredwr. Pa

waith da erioed a fu gan yr eglwys ar droed nad oedd iddynt hwy
eu rhan ynddo ? Y

T

r oedd i'r merched eu rhan yn ngwneuthuriad

y tabemacl. Ceir fod y merched yn cynorthwyo i adeiladu muriau

Jerusalem. Cawn fod y gwragedd yn gweini o'r hyn oedd ganddynt

i'r Gwaredwr bendigedig yn adeg ei ddarostyngiad ; a hwy oedd y
rhai diweddaf i adael ei groes, a'r rhai cyntaf i ymweled â'i fedd

;

a'r gwragedd fu y tystion cyntaf o'i adgyfodiad. Cawn fod yr

Apostolion yn ordeinio i'r chwiorydd eu llawn waith, a cheir rhestr

anrhydeddus ohonynt yn nghronicl y brif eglwys.

Ond y cwestiwn yw—ac y mae yn un teilwng o bob ystyriaeth—

a ydyw yn bosibl, rywfodd, codi y dosbarth lluosog a dylanwadol
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hwn yn ein heglwysi i fw o weithgarwch ? Gresyn fod gallu mor
werthfawr yn cael ei adael i orwedd yn rhy lonydd mewn adeg y
mae gwir angen am eu help. Ceir fod rhyw nifer o'r chwiorydd
yn gweithio yn rhagorol ; ond paham na cheir llawer yn rhagor i

weithio felly ? Mae nifer o'r chwiorydd yn gweithio yn dda fel

athrawesau yr Ysgol Sabbothol ; ond paham na byddai y rhifedi yn
llawer mwy ? Mae lluaws mawr ohonynt yn meddu cymwysderau
i fod yn athrawesau da, dim ond cael y meddwl at hyny. Mae
rhai chwiorydd wedi ymgymeryd á llafur mor hunan-ymwadol a

chychwyn a dwyn yn mlaen " Ysgolion Sabbothol Carpiog."

Campus ! Ond ai nid ellid cael ereill i ymgymeryd â llafurwaith

mor wir angenrheidiol ? Mae eglwysi Rhufain a Lloegr yn deall

dirgelwch dylanwad merch ar gymdeithas, ac yn gwneyd defnydd
helaeth ohono; a phaham nad allai y Methodistiaid Calíìnaidd

wneyd yn gyffelyb ? Os bydd ar y Methodistiaid Wesleyaidd eisieu

casglu arian at rywbeth, maent hwy yn bur gyífredin yn galw y
merched at y gwaith ac yn llwyddo. Paham na roddem ninau

fwy o'r llafur hwn i'r chwiorydd? Os bydd eisieu gwneyd
casgliad grymus at gapel neu rywbeth, pe gellid darbwyllo y
chwiorydd i ymgymeryd â gwneyd eu rhan, dyna'r gwaith ar ben

;

canys pa gasgl erioed a erthylodd yn eu dwylaw hwy? Gyr
pawb nad oes debyg iddynt am fedru y ffordd i galonau a llogellau

meibion dj-nion.

Mewn rhai eglwysi trefol, ceir fod nifer o chwiorydd yn llafurio

yn ddiwyd gyda'r hyn a elwir ganddynt yn Gymdeithas Dorca*.
Yr amcan yw dilladu'r noeth, a gweinyddu dyddanwch i'r anghenus
a'r afiach. A pha amcan mwy cymeradwy gan y JSefoedd ? Y mae y
gymdeithas hon yn gweithio yn dda, ac yn ateb dybenion gwerth-
fawr, mor bell ag y mae yn cyrhaedd ; ac mae'r chwiorydd sydd

yn llafurio yn gyson a distaw gyda hynyma, yn sicr o'u gwobr.
Ond paham nad ellid cael Cymdeithas Dorcas, neu rywbeth i'r un
amcan, dan ba enw bynag, neu heb enw oll, yn beth llawer mwy
cyffredinol ? Yn sicr, mae " llafurus gariad " y chwiorydd teilwng
hyn yn teilyngu Uawer mwy o sylw a chefnogaeth. Paham y mae
yr hyn sydd yn cael cymaint o le yn yTestament Xewydd, a'r Ben
hefyd, sef cynorthwyo'r tlawd a'r afiach, yn cael càn lleied o sylw
yn ein cynadleddau ni ? Mae gan Eglwys llhufain yr hyn a eilw yn
" Chwiorydd Trugaredd," ac y mae eu llafur a'u hunan-ymwadiad
yn syndod i'r byd. I'rawf hyn pa beth a all merched ei wneyd ond
cael eu cyfeirio a'u cefnogi yn briodol. Mae yn perthyn i bob
cynulleidfa eglwysig, o'r braidd, hên chwiorydd yn wir weddwon
ac unig, heb ddim i'w cynal ond " ceiniog brin y plwyf," ac ereill

ieuengach, mewn hir waeledd a nychdod, ac wedi eu hamgylchu â
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dygn dlodi, ac eto, o bosibl, y rhai adfydus hyn yn anwyliaid y
Xefoedd ! Yr ydym yn crybwyll hyn er dangos fod i " Chwiorydd
Trugaredd "' y Ylethodistiaid gyflawnder o waith yn disgwyl

wrthynt. Md yw yn ofynol iddynt, pe byddai raid, ond hebgor

niyniryn o'u moethau eu hunain er gweinyddu llawer o ddyddan-
wch a sirioldeb meddwl, i rai llwythog gan henaint, gwaeledd ac

adfyd. A byddai iddynt, trwy eu caredigrwydd hwn, dynu arnynt

eu hunain, nid yn unig fendithion y rhai sydd ar ddarfod am
danynt, ond bendithion y Xefoedd hefyd. Gwirionedd yr ydym
ni yn llawer rhy anmharod i'w gymeryd i'n hystyriaeth yw. mai
un achos fod yr Àtglwydd doeth a da yn gadael ei rai anwyl am
dymor yn y byd hwn mewn iselder a gwaeledd ydyw, er rhoddi

cyfienadra i'r rhai sydd rnewn iechyd a llawnder ddangos eu cariad

tuagato Ef, trwy eu caredigrwydd iddynt hwy. M Yn gymaint
a'i wneuthur ohonoch i'r rhai hyn, fy mrodyr lleiaf, i mi y
gwnaethoch."

Vid ydym wedi darfod eto gyda'r chwiorydd. Yr ydym ni, y
" brodyr," wedi bod yn areithio. yn cynllunio, ac yn poeni gyda
dirwest er's hir amser ; ac y mae yr achos da hwn, a wnaeth
gymaint o ddaioni yn M

ei ddydd," wedi myned yn dead luclc hollol

yn ein dwylaw. Yr ydym yn dbgwyl, ond yn ofer, am i ryw arwr
ymddangos i roddi bywyd newydd yn y corff marw. Beth fyddai

i'r chwiorydd droi eu sylw at hyn ? Clywsom am foneddiges yn
un o drefydd Lloegr, trwy ei sèl a'i hyruroddiad, wedi bod yn
foddion i waredu cannoedd o feddwon. Yr ydym yn credu, ac am
hyny yn dywedyd, pe byddai i rai o'r chwiorydd yn ein trefydd

a'n hardaloedd poblogaidd, datíu eu lnmain i hyn o ddifrif calon, y
gallent hwythau hefyd wneyd gorchestion. Gwn fyd nad
ymddangosai yn ein plith ryw Maid of Orleans i gasgìu a b}-wiogi,

ac arwain i fuddugoliaeth, y byddinoedd dirwestol sydd wedi eu
gorchíygu a'u cügaloni.

Yr ydym wedi ymdroi braidd yn hir gyda'r chwiorydd ; a'n

rheswm am hyny yw, fod y gallu dylanwadol hwn yn ein heglwysi
wedi cael ei adael yn rhy hir, yn Uawer rhy lonydd a diwaith. Nid
yw y pethau a gi-ybwyllw^-d genym ond ychydig o'r gwahanol
ífyrdd y gallent fod yn ddefnyddiol gyda gwaith yr Arglwydd.
Nid rhaid iddynt ond agor eu llygaid na bydd eu gwaith mewn
pob amrs-wiaeth yn eu golwg. A gwyddys yn dda eu bod yn
gampus am gynllimio, ac mor gampus a hyny am weithio eu
cynlluniau allan. Esgusoded ein chwion'dd ein hyfdra hwn
arnynt. Nid ydym mew-n un modd am iddynt wneyd mwy na'u
rhan. Nié ydym am iddynt fod yn ben, ac nid boddlawn ydym
chwaith iddynt fod yn gynffon—esgusoder gair mor isel—ond
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yr ydym am iddynt fod yn galon i bob gwaith da. Nid yw y
gwaith mawr sydd gan Grist ar y ddaear yn caniatau iddynt fod

yn dystion distaw a llonydd. Am hyny bydded i bob chwaer, o ba

sefyllfa bynag, ofyn i'w Harglwydd, " Pa beth a fyni di i mi ei

wneuthur ? " Mae gan grefydd Crist, cotìer eto, waith i bawb.

Gorphenaf, 1871.

Y D B, Y D E D D YSGRIF.

Gwaith i bawb ! Dyna oedd genym yn ein hysgrif flaenorol, a

dyma sydd genym eto. Y dosbarth y dymunem alw sylw ato yn

bresenol yw y llu mawr iawn o bobl ieuainc sydd yn yr eglwysi.

Ceir yn eu plith lawer math o gymeriadau, rhai yn fwy a rhai yn

llai crefyddol, ac felly rhai yn fwy a rhai yn llai gobeitliiol. Dyna

luaws ohonynt yn y deufor-gyfarfod—y cyfwng mwyaf peryglus

ac anhawdd, rhwng y bachgen a'r dyn ; ac nid ychydig ohonynt a

geir hefyd yn gymeriadau poenus amheus, fel ar groesfEordd, nas

gwyddys yn iawn i ba gyfeiriad y tröant. Mae bron yr oll o'r

aelodau ieuainc hyn yn " hâd yr eglwys," ac wedi eu dwyn i fyny

yn yr eglwys o'u mebyd. Ac wedi iddynt gyrhaedd rhyw oedran,

yna rhaid yw eu derbyn i " gyflawn aelodaeth." Ac yna, ysywaeth,

yn rhy aml, dyna y cwbl drosodd gyda hwy

!

Goddefer i ni sylwi " wrth basio " mai wrth dderbyn plant yr

eglwys i gyflawn aelodaeth y cyfarfyddir, ni a dybiwn, âg un o'r

pethau mwyaf anhawdd o fewn cylch gorchwylion eglwysig.

Tybier fod cynifer o fechgyn a lodesi wedi dyfod i'r oedran priodol

i'w derbyn, ond heb yr oll ohonynt yr un mor gymwys. Os

derbynir rhai, a gadael ereill o'r neilldu, dyna blant a rhieni yn

cymeryd achlysur i dramgwyddo. Ac felly, er gochel tramgwydd,

ni bydd dim i'w wneyd ond derbyn yr oll, gan obeithio'r goreu.

Ac fel hyn mae yn beryglus i oedran ddyfod yn fwy o safon i

aelodaeth eglwysig hâd yr eglwys na chymhwysderau ereill mwy
angenrheidiol. Byddai yn ddymunol pe gellid cael gwybod pa

fodd y mae gwahanol eglwysi yn dyfod trwy yr anhawsder hwn.

Yr ydym yn credu fod yr hyn sydd yn rhoddi hawl i rieni i ddwyn

eu plant i fyny yn yr eglwys, yn gwestiwn sydd hyd yma heb gael

yn agos ddigon o sylw a thrafodaeth yn y Cyfundeb. Mae iddo ei

ochr dywyll yn gystal a'i ochr oleu. Tra yr ydym ni yn barod i

ymfîrostio yn hyn fel ein rhagoriaeth, mn ereill, sydd yn edrych

arnom oddidraw, mai hyn yw ein gwendid, ac mai hyn hefyd fydd

ein dinystr. Anturiwn ddywedyd mai yr hyn sydd fwyaf bygythiol

i grefyddolrwydd yr eglwysi yn y dyfodol yw gwaith rhieni yn
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magu eu plant yn yr eglwys heb yr ymgais briodol i'w magu yn
grefyddol. Xid oes dim i'w ddisgwyl o beth felly ond dirywiad.

Os bydd rhieni yn boddloni ar grefydd làc eu hiuiain, boddlonant

hefyd ar beth cyffelyb i*w plant. Ac os ydyw y llacrwydd hwn o

hyd i gynyddu, ac o hyd i gael ei gefnogi gan ddisgyblaeth làc,

yna, atolwg, pa beth fydd y diwedd? Yr Arglwydd Iór a gymero

drugaredd arnom !

Mae yn briodol i bawb sydd yn teimlo rhywbeth yn llwyddiant

dyfodol ein Cyfundeb, deimlo hefyd yn bryderus yn herwydd ein

pobl ieuainc, gan mai y peth fydd eu dyfodol hwy a fydd dyfodol

Aíethodistiaeth. Ai teimladau cymylog henaint sydd yn peri i ni

betruso nad yw y dyfodol hwnw, os ydyw i*w farnu wrth y
presenol, mor addawol ag y buasai ddymunol ? Mae yn wybyddus

y gall crefydd Cyfundeb waethygu llawer mewn adeg mor fèr ag

un oes. Ein gweddi ar Dduw fyddo, am iddo " dywallt ei Yspryd

ar ein häd, a'i fendith ar ein hiliogaeth,'' ac onidè aiff yr Eglwys
Fethodistaidd, fel eglwysi ereill o'i blaen, ar ei hochr i rywle :

Yr ydym yn ymdroi fel hyn, er ceisio dangos nad yw y Üuaws
pobl ieuainc sydd yn yr eglwysi mewn un modd i wneyd yn ysgafn

ohonynt. Mae ein rhwymedigaeth i Dduw, i'r oes hon, ac i'r oes a

ddêl, yn galw arnom i gymeryd eu hachos i'n hystyriaeth gyda

phob difrifwch.

Ar un olwg, yr ydys yn arfer talu cryn lawer o sylw i'n "• pobl

ieuainc "—yn eu dysgu a'u rhybuddio—yn eu beio a'u dwrdio—gan
eu gorchymyn o hyd i beidio â hyn a gochel y llall. Rhoddir pwys
mawr gan ddysgawdwyi y genedl ar iddynt gael eu dwyn yn

mlaen mewn gwybodaeth a barn ; a rhaid i bawb gydnabod y
priodoldeb o hyny. Ond, ai nid doeth a fyddai hefyd, yn nghyda

hyny, amcanu at roddi mwy o ryw waith iddynt ? Yn nghyda

phwnio gwybodaeth i'w penau, rhodder hefyd ryw arfau gweithio

yn eu dwylaw. Mae dyn ieuanc yn naturiol yn llawn ysfa am
gael gwneyd rhywbeth. Ei gadw yn llonydd nis gellir. ís

dywedai y diweddar Morris Jones. Jerusalem, M Mae mêr ei esgyrn

fel arian byw ; os bydd yn llonydd, sicr yw ei fod yn sàl." Ac

oni ellir ei gyfeirio at yr hyn sydd dda, bydd i'w elyn ei gyfeirio

at yr hyn sydd ddrwg. Ei gadw ar y shelf, yn unig yn beth i

edrych arno, sydd annichon. Ac nid da iawn y mae'r ieuanc yn

dygj-mod â bod o hyd dan y ffrewyll ; wrth arfer cael ei feio a'i

ddwrdio, tuedda hyny i'w benglogi. Yr ymarferol o hyd gyda

phobpeth sydd rj-wfodd yn myned ar goll genym. Dywedyd yr

ydym fod y lluaws pobl ieuainc yn yr eglwysi pi allu, ac yn allu

grymus i wneyd rhywbeth ; ac nid diberygl iddynt hwy, na

chwaith i'r eglwj-si, yw gadael y fath allu yn rhy segur. Ac eto
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mae yma anhawsder ag y mae pawb sydd yn ymwneyd rhywbeth
â'r ieuanc yn rhwym o'i deimlo. Fel rhyw elfen mewn natur,

mae y naturiaethwr yn deall ei bodolaeth a'i nerth, ond hyd yma
heb ddeall pa fodd i'w ffrwyno a'i darostwng i ufudd-dod. Felly

yma : y mae arweinwyr yr eglwysi yn deall fod yr elfen ieuanc

hon yn allu ; ond cwestiwn arall, ac un pur anhawdd yw, pa fodd
i ddal yr elfen wyllt hon a'i dwyn i ymarferiad.

Mae yn gyn gyffredinol ttrwÿl eglwysi fod yn anhawdd iawn
cael gan y bobl ieuainc i wneyd dim yn gyhoeddus gyda'r gwaith,

megys cymeryd rhan yn y cyfarfodydd gweddiau, ac yn mlaen.

Mae i hyn hefyd ei wêdd ddií'rifol. Os na cheir diwygiad, ofnir y
bydd raid gwneyd yn fuan heb gyfarfod i weddio, gan na bydd neb
i ymaflyd yn ei ranau cyhoeddus. Mae y cylch eisoes mewn llawer

eglwys wedi myned yn boenus o fychan. Dylem ystyried y byddai

colli y cyfarfod i weddio o gylch ein gwasanaeth crefyddol yr un
peth yn y diwedd a cholli Duw. Ehaid i ni ofni fod yr achos o'r

anmharodrwydd hwn i wedd'io yn gyhoeddus yn fwy o'r golwg

;

nid oes ond ychydig o'n haelodau ieuainc wedi eu harfer i gymeryd
rhan yn yr addoliad teuluaidd. A gwaeth eto : mae yn ofnus fod

y lluaws o'r rhieni sydd yn proffesu eu hunain yn grefyddol heb

gymaint a ffurf o addoliad i Dduw yn eu tai ! Ac os felly, nis gellir

disgwyl i'r rhai ieuainc, mwy nag ereill sydd heb arfer gweddio

yn deuluaidd, wneyd hyny yn gyhoeddus. Un feddyginiaeth

ymarferol i'r diffyg hwn y cynir cymaint o'i herwydd, fyddai

gallu llwyddo i gael gan y cyfeillion ieuainc hyn gydymgynull i

gydweddio eu hunain. Byddai iddynt felly gael mantais mewn
cylch bychan i " arfer eu dawn," ys dywedir, achos gyr pawb fod

dawn gweddio yn gyhoeddus, fel pob dawn arall, yn rhwyddhau

wrth ei harfer ; a derbynient hefyd lesâd dirfawr i'w heneidiau, a

chryfder i'w cymeriad crefyddol. Gwnaed prawf o hyn gan bobl

ieuainc rhai eglwyT
si, ac y mae hyny eisoes yn dwyn ei ffrwyth

gwerthfawr.

Ac os nad ellir cael y cyfeillion ieuainc hyn i ymgymeryd â rhan

mor uchel o'r gwasanaeth crefyddol â gweddio yn gyhoeddus, ai

tybed nad oes rhyw wasanaeth arall, sydd ar hyn o bryd yn fwy
cydnaws â'u teimladau, y byddai yn dda iddynt, ac yn dda

ganddynt, gael eu cyfeirio ato ? Nid yw y meistr byth yn gosod

ar ei brentis sydd eto yn newyddian i wneyd y campwaith, ond yn

tori rhyw waith iddo sydd agosach i'w allu a'i fedr. Felly yma

:

tòrer i'r bobl ieuainc ddigon o ryw waith ag y byddo ganddynt

amcan ato a blâs arno. Ac felly dyger hwy yn mlaen o radd i

radd ; a chyn hir, gyda bendith y Goruchaf , ceir hwy yn ddigon

ymroddgar i wneyd yr hyn y maent yn bresenol yn arswydo
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rhagddo. Ar bob cyfrif na adawer hwy yn segur. Gwybydder
fod llygaid y temtiwr arnynt hwy, druain, yn fwy na neb. Os
gellir mewn modd yn y byd eu dwyn dan gyfrifoldeb gwaith, yna
fe brofa hyny yn fesur helaeth o ddisgyblaeth arnynt. Bendith

werthfawr i eglwys yw fod ynddi frawd neu frodyr yn meddu y
ddawn i ddenu pobl ieuainc. Oes. y mae dawn neillduol at hyn.

ac nid yw y ddawn hono gan bawb. Mae y diafol, yntau, yn deall

hyn, ac mae yn gwneyd defnydd hael ohoni. Nìa gwyddom am yr

un ddawn a chwenychein yn fwy, os nad y ddawn i fwrw allan

gythreuliaid. Ond gwyddoin trwy brofiad mai peth anhawdd, os

nad anmhosibl, yw ei chrëu lle nad ydyw. Pa beth yw y ddawn
hon nis gallwn ddyweyd, heblaw ei bod fel y magnet niewn natur,

yn rhyw allu atdyniadol, sydd yn swyno'r ieuanc ati, gan ennill ei

serch a'i ymddiried. Yn sicr mae i'r ddawn hon ei mawrwaith ; a

dylai y neb sydd yn ei meddu gael pob cefnogaeth i'w defnyddio

er adeiladaeth.

Dywedwn eto fod y bobl ieuainc yn yr eglwysi " yn allu " i

wneyd llawer iawn o dda neu ddrwg, yn ol y cyfeiriad a gymerant.

Diehon, wedi yr holl gyno yn eu cylch, nad ydyw mor anliawdd

gwneyd y defnydd da ohonynt, ond cymeryd ffordd ddoeth at

hyny. Byddai yn dda i'r hên wrth ymwneyd ü'r ieuainc, alw i gòf

pa fodd y byddent yn synio ac yn teimlo pan yn ieuainc eu hunain.

Os ydyw yr liên wedi rnyned yn rhy hén i hyny, mae wedi myned,
dybygem, yn rhy hên i bobpeth ond i gadw noswyl. ^íae wedi
digwydd aml i dro fod y rhai ieuainc yn llawn aw^'dd i ryw
ysgogiad newydd ; ac er nad oedd yn hyny ddim yn beryglus, et> i

yr hên, yn fwy oddiar deimladau henaint na barn bwyllog, yn ei

lethu, a thrwy hyny yn achlysuro gwrthdarawiad poenus mewn
eglwj*s rhwng yr hên a'r ieuanc. Unwaith meddyliodd y bobl

ieuainc am gael cyfarfod canu, er cynorthwyo rhyw amcan daionus,

ond ni fynai yr hèn frodyr son am y fath beth
; yr oedd yr enw

concert yn eu dychrynu ; mynent hwj- i bobpeth sefyll neu syrthio

ar ei deilyngdod ei hun. Un tro, dymunai nifer o bobl ieuainc gael

codi Ysgol Sul mewn cr esgeulusedig o'r ardal, ond mynai y rhai

oedd yn arwain y gwnai hyny waethygu ysgol y capel, a bod
hwnw yn ddigon agos i bawb. Tybiodd pobl ieuainc un gynull-

eidfa y byddai yn dda iddynt gael inwy o bregethu, a'u bod hefyd
am gyfarfod y dratú o hyny á'u haelioni eu hunain ; ond mynai y
rhai oedd yn blaenori fod hyny yn ymyriad rhy hf á'u gwaith
hwy. Xid ydym, wrth ddywedyd byn, mewn un modd yn
awgrymu y gweddai i'r swyddogion ollwng dim o'r awdurdod
sydd briodol iddynt o'u dwylaw, ond dylent bob amser fod yn
wyliadwrus i arfer yr awdurdod hono mewn doethineb a mwyn-
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eidd-dra. Mae rhyw ffordd i drin pawb ond cael gafael arni,

oddieithr yr hwn a fo wedi ei feddiannu gan ddiafol, a'r ffordd

gydag un felly, dywedai yr Apostol, wedi un ac ail rybudd, yw
" ei ochel."

Tro hardd anghyffredin yn ddiweddar fu gwaith brawd a

fu yn hir yn arwain y canu mewn cynulleidfa, yn rhoddi ei

le i ddau r ieuanc, a hyny nid yn gymaint am ei fod wedi
blino ar ei waith, nac ychwaith yn anghymwys iddo, ond
o wir awydd tynu y rhai ieuainc yn mlaen, gan addaw ar un-

waith bod yn help iddynt. Campus, onide ! Mewn un man, pan
ddewiswyd dyn canol oed i arolygu yr Ysgol Sabbothol, dywedai
nad ymaflai yn y gwaith heb gael un o'r brodyr ieuainc i'w gyn-
orthwyo. Llawer o ryw bethau cyffelyb yn y naill ffordd a'r llall

yw yr hyn yr ydym yn anog iddo. Rhodder pob gwaith i'r dyn
ieuanc ag y galler ei gael ato, ac y bydd hefyd yn meddu mesur o

gymhwysder iddo. Os rhaid i rywrai fod yn ddiwaith mewn
eglwys, hyd y galler na oddefer i'r ieuainc fod felly. Ond
nid rhaid i neb

; y mae gan bob eglwys ei digonedd o " waith i

bawb." Cawsom ein boddhau yn anghyffredin lawer tro ar

achlysur o Gyfarfod Misol, neu gynulliad pwysig arall, wrth weled

pobl ieuainc wedi eu gosod wrth y gwaith o " dendio" a'u gweled,

meddwn, yn feibion a merched wrth eu gwaith mor fywiog a gwisgi

—mor ewyllysgar a siriol—pob un fel yn ymorchestu i ragori

;

byddem yn barod i ddywedyd, a'r dagrau yn llon'd ein llygaid,

Gwn fyd na chai y pethau ieuainc hawddgar ac anwyl hyn eu

gwala o waith ! Ar adeg felly, bydd ein gobaith am y dyfodol yn
sirioli—yn cymeryd ail feddwl, ac yn dyweyd, Ho ! y mae Method-
istiaeth am fynu byw eto, o leiaf am un oes !

Dywedwn eto, rhodder ar ysgwyddau y cyfeillion ieuainc hyn
gymaint o bwysau gwaith fel ag y teimlont oddiwrtho. Ilyd y
gellir gwneler pob defnydd da ohonynt—gwneler athrawon ac

athrawesau ohonynt—gwneler casglyddion, trysoryddion, ac ysgrif-

enyddion ohonynt—gwneler negesyddion a chymwynasyddion
ohonynt—ac os ceir mesur o gymwysder, gwneler blaenoriaid

ohonynt. Pe gellid llwyddo fel hyn, trwy y naill foddion a'r llall,

i gael dyn ieuanc i ymdeimlo â'i rwymedigaeth grefyddol, a bod

ganddo yntau hefyd ryw oruchwyliaeth fechan i fod yn gyfrifol

am dani, yna dyna un amcan bendigedig wedi cael ei ateb iddo.

Bellach mae yntau yn ystyriol fod ganddo ei gyfran—ei share yn y
concern—a bod y llwyddiant neu'r aflwyddiant yn dyfod yn rhyw-
beth personol iddo ef ei hun.

Wrth fyned o amgylch ogylch y dyffryn hwn o bobl ieuainc, ac

edrych arnynt o wahanol gyfeiriadau, dichon, wedi'r cwbl, nad yw
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yr olwg arnynt mor anobeithiol ag y mae rhai ohonom sydd yn

heneiddio yn rhy barod i ofni. Os gwir fod nifer ohonynt yn

benrhydd ac afreolus, ac os rhaid eu claddu yn meddau'r bla,

atolwg, na rodder llawer o bridd amynt. oherwydd y mae'r Gallu

Dwyfol i agoryd beddau a bywhau y meirw eto heb adael Cymru !

drugaredd yr Arglwydd, y mae lluaws o'npobl ieuainc, a dyweyd

y lleiaf, yn oheithiol. Y maent yn naturiol yn llawn o'r llon ac am

y llawen, fel y mae'r hén yntau yn rhy dueddol i'r lleddf a'r

prudd. Ond beier a fyner, byddai cynulliad crefyddol heb bobl

ieuainc yn ymddangosiad truenus o ddl. Gallwn hyderu oddiar

seiliau da fod yna under current o ddwysder yn rhedeg trwy eu

teimladau o dan y llonder sydd o hyd yn gymaint profedigaeth

iddynt ; ac wrth fyned rhagddynt yn eu gyrfa ddaearol, y bydd i

wahanol dreialon bywyd, ac adegau o adfyd, fod yn fendithiol i

gynyddu y dwysder, a dwyn eu calonau dan deyrnasiad grâs.

Felly y bu ; a phaham nad allwn obeithio nad felly y bydd ? Mae

yn digwydd yn barhaus fod yr hyn oedd unwaith yn anweledig o

fychan. yn cynyddu yn raddol, ac yn myned yn bren mawr.

Dywedwn eto : gwneler pob defnydd da o'r bobl ieuainc, canys

ohonynt y cyfodir tadau a mamau ac enwogion i Fethodistiaeth ;

yn hytrach i eglwys Crist yn yr oesoedd a ddaw '

Medi, 1871.

Y BEDWAREDD YSGHIF.

Y mae yn digwydd yn aml fod cenedl yn byw yn dlawd mewn
gwlad gyfoethog o adnoddau, a hyny o ddiffyg deall, medr ac yni,

i wneyd y defnydd goreu ohonynt. Mae peth rhy debyg i

hyn yn wir hefyd am eglwysi. Oherwydd rhyw ddiffyg neu

gilydd, mae cyfoeth gwerthfawr o adnoddau i wasanaethu achos y
Gwaredwr yn cael ei adael rhywfodd i orwedd yn rhy lonydd.

Gorchwyl hawdd i lawer eglwys a fyddai dyblu a threblu eu

llafurwaith yn mhob cyfeiriad, a hyny heb i neb ymorchestu rhyw

lawer pe gellid rhywfodd eu deffro at eu gwaith. A gresyn nad

ellid hyny mewn adeg sydd yn galw am i bob gewyn yn yr eglwys

fod ar ei lawn egni. Gresyn eto fod yn rhaid i'r Iesu bendigedig

fod mor anghenus yn ei achos, tra mae cyflawnder o bobpeth i'w

diwallu yn gorwedd yn llonydd yn ei eglwys !

O ddaionus ras Duw. mae yn perthyn i bob eglwys, ni a

hyderwn, nifer o frodyr wedi eu sadio gan ddifrifwch y gwir-

ionedd—wedi pasio gwagedd ieuenctyd, ac heb eu dal gan balldod

henaint—dynion o gymeriad cyson a da—wedi ymbriodi âg achos
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eu Gwaredwr, ac yn ei gyflawn ddilyn. Y brodyr hyn yw nerth

a grym yr eglwysi ; dyma y colofnau—y rhwymau cymdeithas

sydd yn cadw eglwys wrth eu gilydd. Ac eto mae y cyfoeth hwn
o adnoddau yn cael ei adael i orwedd yn rhy lonydd a diwaith, ac

yn arbenig felly mewn eglwysi lluosog. Mae yn wir y ceii y
brodyr hyn, ar y cyfan, yn gyson a ffyddlawn yn y eylch cyfyng y
maent hwy wedi arfer troi ynddo. Ac eto mae llawer ohonynt yn

ystyriol y dylent wneyd rhagor, er nas gwyddant yn iawn pa beth

yn rhagor i'w wneyd. Mae teimlad o ledneisrwydd, neu rywbeth,

yn eu cadw o fewn yr hyn a dybiant hwy sydd yn " derfynau

gosodedig" iddynt. Ac os digwydd i ryw frawd yn ei sêl dori

allan o'r cylch, odidnad dyna ben am dano, gan fel bydd y teimlad

o eiddigedd yn enyn i'w erbyn. Er nad oes terfynau i weithgarwch

crefyddol wedi eu gosod gan na Chyffps Ffydd na Chymdeithasfa,

eto mae y cyfryw derfynau i'w cael, wedi eu sefydlu yn gadarn yn

nheimlad y frawdoliaeth ; ac mae brodyr, a chwiorydd hefyd, o

duedd ochelgar ac o deimlad llednais, yn arswydo rhag eu troseddu,

rhag iddynt trwy hyny golli teimlad da y frawdoliaeth tuagatynt.

Yr ydym yn crybwyll hyn am y credwn fod rhywbeth o'r natur

yma yn cyfyngu ac yn gwanychu gormod ar weithgarwch y brodyr

da sydd genym dan sylw.

Fod y dosbarth hwn o frodyr yn cael eu gadael yn llonydd a

diwaith sydd eglur oddiwrth y prawf a geir pan elwir rhai

ohonynt i flaenori. Os bydd eglwys yn iach o ran ei hyspryd, i

blith y brodyr hyn yr eir i chwilio am flaenoriaid. Ac nid

gorchwyl hawdd, bob amser, fydd ethol un neu ragor, gan fod

cynifer ohonynt mor ogyhyd â'u gilydd. Ond, er esiampl, dyna un

brawd wedi ei ddal. Yr oedd y brawd hwn o'r blaen, wrth gwrs,

yn ddyn crefyddol a chyson, fel y rhai adawyd ar ol ; ac yr oedd

hefyd yn ddyn diymwthio yn mlaen, ac onidê, ar ol y mae yn

debyg y buasai yntau. Wedî ei alw i swydd, mae ei holl enaid yn

deffro ; mae yn teimlo i'r byw ei gyfrifoldeb, yn meddwl mwy, yn

gwedd'io mwy, ac yn mhob modd yn fwy ymroddgar. Fel can-

lyniad naturiol, mae y defnyddiau daioni oedd yn y dyn yna o'r

blaen, fel yn gorwedd yn llonydd ac i fesur yn guddiedig, yn tori

allan ac yn llewyrchu ; ac yn raddol, wele efe yn dyfod yn brif

ddyn yr eglwys a'r ardal. Pa eglwys yn y Pyfundeb na chaed y
prawf o hyny ynddi ? Pa beth, atolwg, a barodd y fath gyfnewid-

iad ? Dim ond fod galw dyn i swydd yn defîro dyn at ei waith.

"Wrth weled peth fel hyn. pvry na ddywedai, Gwjm fyd na byddai

yn bosibl gwneyd yr holl frodyr sanctaidd, bob gopa walltog

ohonynt, yn flaenoriaid ! yna ni byddai dim gwaith a safai o'u

blaen. Ond pa beth a ddaeth o'r holl frodyr a adawjd ar ol ?
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Maent wedi eu gadael i droi yn eu cylch distaw a llonydd, hyd
oni hyddo eisieu cynhyrfu y dwfr drachefn i ddal un neu ragor

ohonynt iV gosod ruewn swydd ; ac odid erbyn hyny na hydd

rhai dynion da wedi eu gadael yn llonydd nes myned yn rhy hên.

Dyma brawf clir fod adnoddau gwerthfawr o allu i wasanaethu

Crist yn cael eu gadael yn yr eglwysi i orwedd yn rhy lonydd a

diwaith.

Y cwestiwn pwysig iawn, gan hyny, ydyw, ac un teilwng o bob

ystyriaeth, a oes dim y gellir ei wneyd er deffroy rhai hyny mewn
eglwys y mae deffro arnynt, i gymeryd mwj' o ddyddordeb yn

llwyddiant yr achos yn ein plith ? " Y mae deffro arnynt ?

"

meddwch. Ië, onid ydym i ofni fod rhai i'w cael yn mhob eglwys

nad oes deffro i fod arnynt gan ddini ond gan y " waedd haner

nos? " A gadael heibio annuwiolion yn yr eglwysi, a throi at "y

rhai byw yn Sion," mae rhai o'r rhai hyny yn llawer rhy gysglyd a

disêl ; ac eto o'r rhai hyn y gellir gobeithio cael eglwys weithgar.

Ond pa fodd i " gyffroi eu meddwl puraidd," ar adeg y mae
difrawder ysprydol, fel niwl barug, wedi ymdaenu dros fyd ac

eglwys, sydd gwestiwn anhawdd ; hawdd ei ofyn, ond nid mor
hawdd ei ateb. Hawdd dyweyd, ond nid mor hawdd cael y
gwneyd i'r golwg. Bid a fo, cymerwn ein cenad i daflu eto rai

awgrymiadau yn y cyfeiriad yna.

A oes dim y gellir ei wneyd mewn ffordd ddoeth er lleihau rhyw

gymaint ar y pellder gormodol sydd wedi cynyddu rywfodd yn yr

eglwysi rhwng swydd a diswydd, os priodol y dyweyd ? Pellder

ydyw a gynyddodd yn raddol, heb fod neb yn gyfrifol am dano,

ond pellder sydd yn gwanhau dyddordeb dosbarth teilwng o frodyr

yn yr eglwys am ei llwyddiant. Nid ydym am leihau dim ar yr

awdurdod a'r dylanwad sydd briodol i swyddogaeth eglwysig

;

dinystrio a fyddai hyny, ac nid adeiladu. Nid darostwug y swydd

sydd yn ein golwg, ond dyrchafu teimlad y diswyddog, oherwydd

yn y teinilad y mae'r pellder. Nid am lefelu i waered yr ydym, ys

dywedai rhywun ar ddadl Eglwys yr Iwerddon, ond lefelu i fyny.

Y peth mewn cwestiwn clir ydyw, a oes rhywbeth y gellir ei

wneyd er deffro brodyr teilwng yn yr eglwys i deimlo mor selog

yn ei llwyddiant a phe gelwid hwy i fod yn swyddogion ? Nid awn
i geisio ateb y gofyniad uchod ; eto credwn y gallai swyddogion

doeth a meddylgar wneyd llawer yn mhob rhyw fodd er tynu eu

brodyr yn nês atynt, a thrwy hyny gael mwy o'u cydymdeimlad

a'u help. Dymunem yn ostyngedig awgrymu hyn i'w hystyriaeth.

Gan ein bod yn sôn am swydd, os swydd ydyw gosod gofal a

chyfrifoldeb rhyw wasanaeth crefyddol ar ddyn, yna onid da

fyddai crëu cymaint o bob rhyw swyddau mewn eglwys ag a aller

o
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gael o frodyr, a chwiorydd hefyd, i ymgymeryd â hwy ? A ydyw
hyn yn ymddaugos i rywrai yii beth rhy wyllt ac anymarferol?

Gwyddom am un hên weinidog Annibynol unwaith yn cymeryd
mewn llaw eglwys oedd wedi dyrysu, pryd y gosododd bob aelod

o'r bron niewn rhyw swydd neu gilydd, ac y rhybuddiodd bob un i

ofalu am ei waith ei hun, am o leiaf un deuddeng mis. A thra yr

oedd ei gymydogion Methodistaidd yn gwneyd yn bur ysgafn o'r

tro, fe lwyddodd yr hên weinidog i wneyd Eglwys Weithgar mewn
gwirionedd, a hyny o chäos o annhrefn ! Mae y ffaith yn werth

sylw. Mae rhyw ffordd, ond taro arni, i drin pawb y mae trin

arnynt. Os nad doeth myned mor bell a'r hên r da uchod, nid

doeth na diberygl ychwaith yw gadael lluaws yr eglwys i geisio

boddloni ar ddyfod yn nghyd o gyfarfod i gyfarfod, heb wneyd
dim ond gwrando yn ddistaw, a chyfranu ychydig o'u harian paD

y gelwir am hyny. Onid ar y gwastadedd unffurf a thrymaidd

yna y mae gormod o'n heglwysi yn gwersyllu, heb gynyrchu ond

ychydig o ffrwyth, mewn cymhariaeth i'r hyn y mae gan eu

Harglwydd hawl i'w ddisgwyl oddiwrthynt? A pha ryfedd os

bydd i gn Annwn gael eu gollwng yn rhydd arnynt, rhag iddynt

yn eu llonyddwch geulo ar eu sorod ?

Tra y mae yn angenrheidiol parchu y rheolau sydd yn ofynol er

iawn drefn cymdeithas grefyddol, fel na byddo i'r naill fyned ar

draws y llall hyd y gellir, eto da fyddai caniatau llawer ffordd—

llawer o rydd-weithrediad, i rai a fo yn teimlo'n selog gyda'r naill

beth neu y llall mewn eglwys. Brawd neu chwaer selog gyda
chrefydd : chware têg iddynt ! maent yn llawer rhy brin, ac nis

gellir ar adeg fel hon fforddio bod hebddynt. Os digwydd Lddynt

weithiau yn eu sêl saethu hwnt i'r niarc, neu ro'i tri ar ddeg yn y
dwsin, mae hyny yn llawer mwy esgusodol na chlaearineb y rhai

difraw. üywedir fod gan yr líybarch Robert Jones, Rhoslan, eì

chwedl ar hyn hefyd fel ar bobpeth. Dywedai, " Mae'r gwartheg

yn yr d ! Wel, dywedai un gwas, ' Nid gofalu am y gwartheg yw
fy ngwaith i

;

' a dywedai un arall, ' Nid cadw yrd yw fy ngwaith

inau.' Ond dywedai bachgen yno, ' Ówaith pwy bynag, ni chaiff y
gwartheg bori ýd fy nliad !

' ac ymaith ag ef i'w troi allan."

Dyna'r peth: os bydd rhywrai yn eu sêl am redeg i wneyd yr liyn

Bydd yn ca»'l *-i esgeuluso gan ereill, na wahardder iddynt. Mae

wedi digwydd yn aml, o.s bydd rhywrai mewn eglwye yn teimlo

yn selog iawn, y bydd rhywrai ereill yn tybied mai eu gwaith hwy
yw eadw rhai felly danodd. Mae yn aswy o beth 08 bydd neb

mewn eglwya yn chwareu'r eî yn y rheael; ni fynant wneyd y
gwaith eu hunain, ac nis goddefant hyny i neb arall. Dywedwn
eto, chwareu têg i rai selog !
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Yr ydym yn tybied fod lluaws o eglwysi yn ceisio gwneyd ar rhy
ychydig o flaenoriaid. YTae yn digwydd yn fynych fod eglwys
luosog heb ond tri neu bedwar i'w blaenori ; ac nid pob un o'r

ychydig yna, oherwydd henaint neu rywbeth fo gwaeth, sydd

mewn order gyiuwya rw gwaith. Ond paham y rhaid i ddau neu
dri feichio eu hunain â gofalon eglwysig, tra y mae yn yr eglwys

frodyr ereill a allai ddwyn eu rhan o'r baich ond gosod hyny
arnynt, a gwneyd cystal blaenoriaid a neb, ond eu galw i hyny ?

Os dywedir nad oes neb i'w cael, rhaid fod eglwys felly yn druenus

o dlawd, neu mae dywedyd hyny yn sarhâd ar yfrawdoliaeth. Ac

os na bydd brodyr i'w cael, ai nid gwell fyddai edrych i blith y
chwiorydd, a gwneyd diaconesau ohonynt hwy ? Onid oes mwy o

sail Yagrythyrol i hyny na llawer peth yn ein plith ? Onid gwell i'r

gwaith gael ei wneyd gan rywun na'i fod heb ei wneyd oll ? Os

dywedir fod yn haws i'r ychydig gytuno â'u gilydd na'r llawer,

onid yw dywnyd felly yn sawru mwy o yspryd ymawdurdodi nag

o yspryd addfwyn golygu ac arwain ? Mae yn bosibl i eglwys

gael dirfawr gam oherwydd na byddai ei swyddogaeth yn fwy

grymus.

Nîd ydym, mewn un modd, am i eglwys luosogi ei swyddogion yn
unig i edrych ar eu gilydd. nac ychwaith i edrych ar ol eu gilydd. Pe

felly, goreu po leiaf fyddo eu rhif. Tybiwn fod rhyw wers i ni i'w

dysgu gyda'n trefniadau eglwysig oddiwrth drefn swyddogol llyw-

odraeth wladol. Mae yno luawa o swyddogion, ac i bob un ei swyddfa

—ei waith penodol i ofalu am dano,a'r oll yn cyfansoddi un weinydd-

iaeth—yn eistedd mewn cyngor i yetyried pa fodd oreu i'r naill a'r

llall weithredu. Peth felly a olygwn, fod i'r swyddogion yn eu plith

eu hunain ranu y gwaith, ac felly bydd gan bob un ryw gyfran

benodol i ofalu am dani, ac eto yr oll gyda'u gilydd yn cyd-

ymgynghori, gan gydolygu pa fodd oreu i weithredu. Trwy hyn

byddai gan y naill a'r llall rywbeth neillduol i fod yn fwy cyfrifol

am dano—gwnaent eu gwaith yn fwy hylaw—byddai y swyddog=

aeth yn fwy effeithiol, a cheid ymwared o'r hên gyn, u Yr hyn

sydd yn waith i bawb nid yw yn waith i neb." Os gallai hyn fccl

yn welliant ar yr hen drefn ryicfodd, rywsut, ryiclun, sydd wecì

bod cyhyd yn teyrnasu, paham nad ellid ei gael ? Pa beth sydd

yma yn anhawdd? A phaham, atolwg, y rhaid i swyddogaeth

eglwysig fod yn fwy didrefn, dilûn, a diamcan na'r un gorfforiaeth

ar y ddaear ?

Mae yn ddîau na fethem wrth sylwi, mai ofer disgw^d am
Eglwys TYeithgar oni bydd y swyddogion ar y blaen gyda gweith-

garwch, ac yn arbenig felly y blaenoriaid, am mai iddynt hwy yn

benaf y mae llywodraethiad achosion eglwj-sig wedi ei ymddiried.



212

Teimlwnyn wylaidd hefyd wrth eu crybwyll arhynyma, am y credwn

fod y lluaws o'r brodyr hyn yn rhai rhagorol y cyfundeb, yn weith-

wyr difefl, yn cymeryd llawer o boen er mwyn enw yr Arglwydd

Iesu, ac heb ddiffygio, er cyfarfod â Uawer o wahanol dywydd a

threialon wrth weini gyda'i aehos, a hyny hefyd " heb na thfil na

diolch," gan yr eglwysi a wasanaethant, ond yn hytrach fel arall,

eu barnu a'u beio ar bob achlysur ; ond " mawr fydd eu gwobr yn

y Nefoedd."' ün camgymeriad y mae blaenoriaid da yn rhy dueddol

iddo, yw gweithio eu hunain, a gadael ereill yn edrychwyr rhy

segur. Y mae i hyn ei ffrwyth niweidiol ; canys oni ba'i am segur-

dod y rhai segur, ni byddai gan y swyddogion gynifer i'w gwylio

a'u beio ar bob achlysur. Pe gellid rhoddi yr edrychwyr segur

hyn dan ryw gyfrifoldeb gwaith, yna, oni byddai diafol ynddynt,

hwy a deimlent rywbeth oddiwrth eu diffygion eu hunain. Er y
disgwylir i'r swyddogion fod ar y blaen mewn gweithgarwch, eto

eu prif orchwyl hwy, fel goruchwylwyr Duw, yw hwylio ereill i

weithio; ac, fel y gwyddant trwy brofiad, dyma eu gwaith

anhawdd
;
gwaith sydd yn galw am fesur helaeth o ddoethineb a

mwyneidd-dra. Ond mae hyn yn gysur iddynt :
" Os bydd ar neb

eisieu doethineb, gofyned gan Dduw, yr hwn sydd yn rhoddi yn

haelionus i bawb." A diau nad yw y Duw hael yn barotach i roddi

doethineb i neb nag i'w was ffyddlawn sydd yn ceisio hyny tuagat

allu ymddwyn ýn briodol yn ei d.
Esgusoder ni os ydym yn arfer gormod o hyfdra wrth geisio

galw sylw at yr hyn a dybir genym a fyddai yn ben y ffordd i gael

Eglwys Weithgar. Tybin fod swyddogion unrhyw eglwys yn

cydymgynghori â'u gilydd, ac yn nifrifwch yspryd grâs a gweddi

yn trafod y cwestiwn pwysig, pa beth a allant ei wneyd yn rhagor

nac a wneir ganddynt, er deffro yr eglwys dan eu gofal i gymeryd

mwy o ddyddordeb yn lhvyddiant yr achos yn eu plith, gan gyd-

ymholi, a ydyw yr eglwys yn peidio cael cam oherwydd rhyw

ddiffygion yu y swyddogaeth ? ai nid doeth fyddai cael ychwanegiad

er ei gwneyd yn fwy grymus ? Dyna nifer o frodyr o gymeriad

clir a barn addfed,— ai nid da fyddai cael mwy o'u help yn y
cyfarfodydd eglwysig, ac hefyd er " bwrw golwg," rhag na byddo

y tlawd a'r afìach a'r neb sydd yn pallu, yn cael eu hesgeuluso ? A
oes dim y galler ei wneyd er cael dylanwad y chwiorydd i'wdeimlo

yn fy grymus gyda'r áchûe yn y naill ffordd neu y llall ? Pa beth

a ellir ei wneyd gyda'r bobl ieuainc er eu tynu allan i fwy o

weithgarwch ? A ydyw y plant yn cael y sylw a ddylent, ac a oes

fhywbeth i'w wneyd yn rhagor yn y cyfeiriad yna? Pa beth a

ellir ei wneyd er cael gafael ar y rhai sydd wedi myned ar

<ldi.-berod? A oes rhywbeth yn rhagor i'w wneuthur er cael y



213

cyfarfod eglwysig, a'r un modd yr Ysgol Sabbothol, yn fwy effeith-

iol i*w hamcanion ? Pe ceid y rhai sydd yn blaenori yn mhob
eglwys i drafod yn bwyllog a difrifol gwesriynau o'r fath uchod,

yn nghyda lluaws o'u cyffelyb, credwn y ceid gwedd pur wahanol

ar waith yr Arglwydd yn ebrwydd yn eglwysi y Cyfimdeb. A
phaham nad ellid cael hyn ? Pa beth sydd yn hyn yn anymarfer-

adwy ? Yr ydym yn gofyn ac yn disgwyl am yr i'spryd Glân : da

;

ond beth os ydyw yr Yspryd hefyd yn clisgwyl wrrhym ninau ? A
ydyw yn dêg i ni ddisgwyl am dywalltiad o'r Yspryd amom rra y
mae ein gwairh ein hunain yn gymaint ar ol ? Pa beth ! a raid

anobeithio cael eglwys weithgar mewn rhai manau hyd nes y ceir

newid dwylaw ?

Wedi'r cwbl, rhaid addef fod i'r amean hwn o gynyddu gweith-

garwch eglwysig ei anhawsderau dirfawr ; anhawsderau o bob

math, ac yn "dyfod o bob cyfeiriad. Xid yu mhob eglwys y ceir

y swyddogion yn ffyddlawn ac unol, ac yn deall eu gwaith. Bydd
un yn rhy gryf am ei ffordd ei hun, ac nid ystwytha i ddim arall;

ac oni chaiff y brawd ei ffordd, bydd raid iddo gael sori. Tybia un

arall fod pobpeth yn burion fel y maent, ac nad oes eisieu gwneyd
rhyw gymaint o helynt ; dim ond gadael i bethau ddyfod fel y
deìont. Ac felly bydd y rhai sydd yn teimlo gyda'r achos yn

digaloni ac yn llaesu dwylaw, gan farnu mai gwell bod yn ddistaw

na therfysgu. Mae rhai eglwysi wedi lúr arfer rhoncio ar hyd yr

im rhowtiau; y peth oeddyut ydynt, a'r peth ydynt a fynant fod.

Mor bruddglwyfus yw gweled eglwysi yn dihoeni ac yn dirywio,

golwg henaidd ar bobpeth i mewn ac allan, a phawb yn dwyn
oddiarnynt !

Ond yr anhawsder cryfaf oll i weithgarwch crefyddol yw y
difaterwch dychrynllyd a'r claearineb cyffredinol sydd wedi

ymdaenu dros yr eglwysi, a hyny yn cael ei achosi gan feddylfryd

rhy ddaearol. Xi waeth heb geisio celu ; mae eglwysi'r saint yn
cydffurfio gormod â'r byd hwn, a dyna eu gwendid i gyflawni y
gwaith mawr a ordeiniwyd iddynt gan eu Peu. Cofus gan lawer

yr ymdrech egniol a wnaed gan y Ffrancod amser yn ol i waredu
Paris o ddwylaw y Germaniaid. Er eu bod yn llwyddo i gasglu

lluoedd aneirif o filwyr, o'r fath ag oeddynt, ac er rhoi dillad

milwyr am danynt, ac arfau milwyr yn eu dwylaw, eto nis gellid

gwneyd milwyr ohonynt ; nis gellid rhoddi yspryd milwraidd

ynddynt, na chael disgyblaeth filwraidd arnynt ; ac felly yr oeddynt

yn llawer gwaeth nag hebddynt, gan eu bod yn dyrysu cynlluniau

eu harweinyddion, ac yn gwanhau dwylaw y rhai gwrol. Ai nid

peth rhy debyg i hynyna yw yr hyn sydd yn gwanhau ac yn
nychu llawer eglwys rhag dyfod i fyny â'i gwaith? Mae ein
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rhifedi ar bapyr yn fawr, ac yr ydym yn meddwl eithaf gormod o

hyuy ; ond pafaint o'r rhifedi hwn sydd o wir werth sydd beth arall

;

canys dyna, wedi'r cwbl, ydyw ein rhifedi gwirioneddol. Y fath

lanw cryf o ddifaterwch sydd gan ddynion da yr oes hon i rwyfo

yn ei erbyn ! ac eto rhwyfo sydd raid, gan obeithio yn erbyn

gobaith ydaw pethau yn well. Sylwda a wnaed gan Dr. Edwards

yn rhywle ydoedd, " Y mae'r byd yn myned yn ei flaen, ond nid ar

linell uniawn." Mae yn myued yn ei flaen, ond yn groes ymgroes,

fel llong yn hwylio yn groes i'r awel. Dichon y ceir gwynt têg

rywbryd ; ond tu yma i hyny, rhaid rhwyfo a thynu, poeni a hwbio,

a bron yn yr un fan yn y diwedd ! Cristion ardderchog yw hwnw,
ac un cymwys i'w amser, sydd yn penderfyuu cadw yn y blaen

tarwy bob dyfal-bara, gan amcanu gwueyd y goreu o bethau fel y
maent.

Yr ydym yn ein sylwadau ar Eglwys Weithgar wedi cadw o

fewn cylch yr ymarferol, gan adael yr athronyddol i'r neb sydd yn

ei ddeall. Yr ymarferol o hyd sydd ar goll.

Ionawr, 1872.

EIÜST CYFAEFODYDD EGLWYSIG.
Nid ein hamcan yn hyn o ysgrif yw yinholi pa ddefnydd a wneir

o Gyfarfodydd Eglwysig mewn Cyfundebau ereill lle maent, na

pha fodd y gwneir i fyny y cliffyg ohonyut lle nad ydynt. Gallai

hyny fod yn destyn dyddorol i ddyn yn meddu y gallu a'r cyfleus-

dra i edrych i mewn icldo. Mae yn ymddaugos i ni, o leiaf, yn beth

anhawdd os nad anmhosibl ei ddirnad, pa fodd y gall eglwya i

Grist, yr hon sydd i fod yn gymundeb neillduedig a didoledig

oddiwrth y byd, hanfodi o gwbl heb yr un math o Gyfarfod

Eglwy>i^.

Am Gyfarfod Eglwysig y Methodistiaid Caltìnaidd, mae hwn yn
adnabyddus. Gwyddya yn dda pa fodd y cychwynodd, a gwyddys
hefyd iddo gynyrchu peth annhraethadwy o ddaioni. Jiu yn

foddion i weányddu mwy na mwy o gysur, nerth a bywyd i'n hên

dadau a'n hên famau yn y dyddiau gynt ; ac y mae yn parhau i

weinyddu yr un ymgeiedd i eneidiau miloedd lawer o dduwìolion

yr oes hon. Dechreuodd ein Cyfarfod Eglwysig gyda declireuad

ein Cyfundeb, a daetli ar unwaith yn elfen bwysig a gwerthfawr
ohono, a chynyddodd felly i ganlyn pobcynydd arall. Càn gynted

ag y deffrowyd y>tyriaethau pechaduriaid cysglyd Cymru trwy
weinidogaeth danllyd Howel Harris a'i gydlafurwyr, y dechreuodd

y pechaduriaid deffrous hyn ymwasgu á'u gilydd ac ymffurfio yn
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fáu gymdeitliasau crefyddol. A gwnaethant liyny yn naturiol ac

ohonynt eu hunain, heb wybod nac ymholi cymaint pa un a oedd

y fath gyfrinachau wedi bod gan Eglwys Crist erioed o'r blaen.

Ac, yn wir, nis gallent beidio ; mae gràs yn nghalon dyn yn rhyw
reddf—anian ; mae y dyn grasol yn naturiol yn yrnwasgu â'i

gyffelyb. Pan yr oedd duwiolion unwaith yn anaml yn y tir, elai y
naill ddyn grasol yn mhell er cael cymdeithasu ág ereill a fyddai yn
synio ac yn teimlo fel yntau, a melus fyddai y gyfrinach. Mae
grâs Duw yn enaid dyn eto yr un peth, ac yn dwyn yr un cyffelyb

ffrwyth ; ac i'r cyfryw y mae cymdeithas y saint yn parhau yr un

mor gyffelyb werthfawr. Y rheswm paham, gan hyny, am
ddechreuad y cyfarfodydd hyn, fel am ddechreuad llawer o bethau

ereill y Cyfundeb yw, grâs Duw yn nghalonau dynion yn gweitliio

allan ei ffrwythau naturiol ei hun. A'r un rheswrn sydd hefyd am
eu parhâd. Gellid, a dylid gwellâu llawer arnynt mewn llawer lle

;

ond am eu dilëu, nis gellir tra byddo duwiolion mewn cyrhaedd

cymdeithasu â'u gilydd. Ond os rywbryd yn y dyfodol tywyll y
derfydd dynion duwiol o'r Cyfundeb, yna hawdd y pryd hyny fydd
gwneyd ymaith gyda'u cyfarfod hoff. Yr oedd duwiolion oes

gyntaf Methodistiaeth yn hyn, fel niewn pethau ereill, yn gwneyd
yn gyffelyb i'r saint yn oes gyntaf Cristionogaeth. Mae yn eglur

hollol fod gan y brif-eglwys, fel ei gelwir, ei chyfarfodydd neill-

duol, lle y byddent yn neillduedig oddiwrth y byd, yn cyngori a

dysgu, yn adeiladu ac yn diddanu, yn rhybuddio ac yn ceryddu eu

gilydd. Yn wir, yr oedd oes gyntafMethodistiaeth yn dwyn llawer

o debygolrwydd i oes gyntaf Cristionogaeth
;
yr oedd y naill yn

ail-argraffiad da o'r llall.

Y mae mawr werth ein Cyfarfodydd Eglwysig i'w ddeall, pan yr

ystyriom mai eu hamcan uchel yw meithrin crefydd ysprydol y
galon, cryfhau a gwresogi crefydd yn ei gwedd gymdeithasol, a

dwyn yr oll allau i ymarferiad sanctaidd. A chyrhaeddant yr

amcanion uchel hyn, nid yn imig trwy ddysgu a chyngori, ond
hefyd trwy fod duwiolion yn niynegu i'w gilydd eu profiadau a'u

gwahanol dreialon crefyddol ; a pha foddion mor effeithiol i

gyrhaedd yr amcan ? Fel mae yn hysbys, yr hyn sydd wedi hynodi

ein cyfarfodydd o'u dechreuad yw, yr hyn a elwir genym yn
" ddyweyd profiad." Gwyddom fod yr hên derm hwn, " dyweyd
protìad." yn myned yn wrthodedig gan luaws ; eto, nid doeth i ni

fwrw ymaith hên dermau anwyl ein tadau cyn cael eu gwell yn eu
lle. Bydded a fo am y termau, mae " profiad " i fod mewn gwir

grefydd. Mae y gwirionedd sanctaidd yn beth i'w deimlo a'i brotì

yn gystal ag i'w ddeall ; ac nid oes neb yn deall y gwirionedd yn
iawn ond sydd yn ei brofi. Nîfi gall y ffydd a'r cariad sydd yn
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Nghrist Iesu fod yn yr enaid heb i'r dyn deimlo eu gweithrediad.

Bywyd a nerth duwioldeb yw goruchwyliaeth Yspryd y grâs trwy

y gwirionedd yn y dyn oddifewn, yn argyhoeddi, yn ceryddu, yn
egluro gogoniant y Gwaredwr a chyfoeth ei râs, gan gymhell a

nerthu yr enaid i ddyfod o hyd at Dduw trwyddo ef . Mae y dyn
sydd yn gwybod am y gweithrediadau grasol hyn yn ei enaid, yn

gwybod yn dda pa beth yw galaru am bechod, pa beth yw helbul

flin gyda deddf yn ei aelodau yn gwrthryfela yn erbyn deddf y
meddwl, pa beth yw llawer o bryder ac ofn rhag camgymeryd
gyda pheth mor dra phwysig â chadwedigaeth ei enaid ; a gyr
hefyd pa beth yw derbyn bywyd a diddanwch o'i " gyflawnder Ef ."

Dyma yr hyn a elwir genym yn " brofiad
;

" ac mae gan yr hwn
sydd yn ei feddu rywbeth i'w " ddywedyd " gwerth i'r eglwys gael

ei glywed, am y gallai hyny roddi llawer o gysur ac addysg i

ereill. Dywedai un gr " profiadol," " Deuwch, gwrandewch y
rhai oll a ofnwch Dduw, a mynegaf i chwi yr hyn a wnaeth Efe

i'm henaid." Chwenychai y brawd hwnw gael cyfle i " ddywedyd
gair o'i brofiad," ond cofier wrth bwy, " y rhai oll a ofnant Dduw,"
rhai tebyg iddo ei hun.

Mae yr Yspryd Glân wedi rhoddi arbenigrwydd ar y moddion
yma o râs yn gymaint ag mai profiadau y saint yw rhanau helaeth

o Lyfr ein crefydd. Dyna amryw ranau o'r Hen Destament, yn
enwedig llyfr y Salmau, lle y ceir cronfa ardderchog o holl

deimladau calon rasol, a hyny mewn pob amrywiol amgylchiadau

a threialon. Yn y Testament Newydd drachefn, cawn yr Iesu

bendigedig yn nghyfrinach ei ddisgyblion yn hoffi cael " adrodd

gair o'i brofiad." Ac ! mor dyner a llawn o deimlad yw yr

ymadroddion grasol a ddyferai o'i enau sanctaidd ! Yr un modd
cawn yr Apostol Paul yn ei Epistolau yn ymryddhau i ddywedyd
ei " brofiad " fel Cristion yn gystal ag fel pregethwr ; a thrwy hyny

mae genym fantais i adnabod gweithrediadau grâs Duw yn enaid

y gwas enwog hwn i Grist. Mor werthfawr, mor llawn o addysg a

dyddanwch yw profiadau duwiolioji y Beibl i'r eglwya fawr hyd

ddiwedd amser! Ac os ydyw eu profiadau hwy felly, paham nad

ydyw profiadau y saint sydd eto yn fyw yr un mor werthfawr ?

Mae gwir grefydd yr un peth yn mhob gwlad ac oes ; mae gan

dduwiolion yr oes hon eu profiad o waith grasol Duw yn eu

heneidiau yr un modd a saint yr hen oesoedd, ac mae y naill fel y
llall yn gwybod yn dda am anhawsderau a threialon bywyd sanct-

aidd. Ac mae mor ddymunol gan y cyfryw gael y cyfle priodol i

ddywedyd gair o'u profiad ag oedd gan y patriarch Dafydd neu yr

Apostol Paul. Ac y mae profiadau y duwiolion sydd yn awr yn

fyw o werth mawr i'r eglwys, yn gymaint a bod gwirionedd mawr
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crefydd Crist yn cael ei ddwyn felly i sylw, nid mewn hanes yn

unig, ond hefyd yn ffaith fyw.

Fel y crybwyllwyd genym, un o neillduolion ein Cyfarfodydd

Eglwysig o'u dechreuad ydyw yr arferiad gan dduwiolion o gyd-

ymddiddan am brofiadau eu gilydd. Yma y byddant yn rhydd

yn mynegu i'w gilydd eu gwahanol dreialon mewnol, eu hofnau,

a'u cysuron, a'r hyn a wnaeth Duwi'w henaid. Yma yn nghyfrinach

eu gilydd y byddant yn agoreu eaòinet, acyn dwyn allan eu gemau
gwerthfawr : rhyw frawd neu chwaer rnewn iaith syml a diaddurn

yn dwyn allan o'u calon ryw deimlad, ryw syniad byw, gwreiddiol,

disglaer, nes bywiogi yr holl frawdoliaeth ; rhyw berarogl nefol yn

llenwi y lle, digon a gwneyd i enau yr hwn sydd yn cysgu lefaru ;

rhywbeth mor Ddwyfol fel i argyhoeddi pawb fod Duw yn wir yn

eu plith. Rhyfedd mor effeithiol yw profiad y naill Gristion i

fywiogi calonau ereill, gwresogrwydd yspryd y naill i gynesu

ysprydoedd ereill, a thristwch a galar y naill i gynyrchu cydym-
deimlad yn y lleill. Bydd un Cyfarfod Eglwysig llewyrchus yn

talu yn llwyr gostau llawer o rai tywyU ac annyben. "Seiat dda,"'

ys dywedai y Parch. D. Jones, Treborth, " yw y peth tebycaf i'r

Xefoedd o ddim ar y ddaear.*' Ylae y cydymddiddan yma hefyd y
peth mwyaf effeithiol oll i beri cydymdeimlad mewn eglwys. Pan

bydd y naill yn mynegu ei helynt ysprydol ei hun, bydd ereill yn
teimlo mai cyffelyb fydd eu helynt hwythau ; a bydd y naill yn

cael help i'w ddeall ei hun trwy y llall, ac oll yn cydymdeimlo á'u

gilydd. A bydd y cydymdeimlad hwn drachefn yn cynyrchu

anwyldeb a brawdgarwch sanctaidd, fel i wneyd y gyfeillach yn

wirioneddol gymdeithas y saint.

Ar ol hir brofiad, a llawer o ystyriaeth, yr ydym yn gryf o'r farn

nas gellir gwneyd yn well gyda'n Cyfarfodydd Eglwysig na'u cadw

yn y blaen rywbeth yn debyg i'r fel y cawsom hwy gan ein tadau.

Gwyddom fod ereill yn barnu yn wahanol, sef y dylid eu newid

yn drwyadl er eu gwneyd yn fwy- dyddoms ac yn fwy cydnaws á

chynydd gwybodaeth a chwaeth yr oes. Gwir y dylid amcanu eu

gwneyd yn gyfarfodydd dyddorus ; ond dyddorus i bwy ? Nîd i

ddynion anianol ac amddifad o archwaeth grefyddol, gobeithio

;

canys nid oes ffydd gan bawb sydd yn proffesu hyny. Dichon nad

yw y cyfarfodydd hyn mor effeithiol ac adeiladol yn llawer man
ag y gallent fod, a hyny yn rhy aml oherwydd anffj-ddlondeb ac

annoethineb y swyddogion, am mai hwynt yn benaf sydd gyfrifol

am eu dygiad yn mlaen. Eto gallwn obeithio mai eithriad yw
hyny ac nid y rheol. Pw^,- bynag a gymer y drafferth i chwilio, fe

wêl eu bod ar y cyfan yn gyfarfodydd buddiol, ac yn amlach nag

y tybia rhai, yn wirioneddol dda. Mae yn digwydd, a hyny yn y
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dyddiau marwaidd hyn, fel eu gelwir, fod eglwys yn dyfod yn
nghyd—y swyddogion, os nad yn meddu yr hyn a elwir gan y byd
yn allu, eto yn meddu yr hyn sydd yn tra rhagori, yn weision

ffyddlawn a doeth, yn teimlo i'r byw oddiwrth eu cyfrifoldeb—mor
dda fuasai ganddynt gael eistedd a gwrando—ond mae Duw yn y
Nefoedd wedi clywed eu llefain, yn tosturio wrth drueiniaid ei

bobl, yn llewyrchu ei wyneb ar ei gysegr, ac yn dyddanu ei saint.

ddaioni ein Duw, mae y cyfarfodydd siriol hyn yn llawer amlach

yn ein plith nag y gallai rhai dybied ar yr olwg gyntaf. Sylwer

ar hyn : anfynych y ceir Cyfarfod Eglwysig trymaidd, os bydd y
dynion sydd i'w arwain, wrth ddyfod i ymaflyd yn eu gwaith, yn
teimlo yn ddwys eu hangen am gynorthwy Dwyfol.

Xid doeth, ac yn wir nis gellir, caethiwo y cyfarfodydd hyn at

ryw reolau neillduol ; rhaid iddynt gael bod yn rhydd. Fel y
dywedai ein diweddar barchus dad, Mr. Roberts, Amlwch, " Mae
yr Arglwydd wedi ymddiried llawer gyda'i deyrnas i common sense

pobl dduwiol, i weithredu yn ol fel y byddai amgylchiadau yn

galw." Eto gellir crybwyll rhai pethau y byddai yn dda i swydd-

ogion yn enwedig wneyd sylw ohonynt.

Un peth y cwynir o'i herwydd mewn rhai eglwysi yw, rhyw
annybendod poenus gyda phobpeth. Dyna ryw frawd yn dechreu

cyfarfod. "Wel, rhaid i'r penill hwyaf, y bennod a'r weddi hwyaf,

gael eu lle. Dyna haner awr o'r amser prin wedi ei lyncu gyda'r

dechreu, pryd y buasai haner hyny yn llawer doethach. Yna rhaid

dechreu ar waith y cyfarfod. Mae y brodyr tua'r sêt fawr yn

ymddangos yn hynod o annyben i gychwyn dim
; y naill yn cymhell

y llall, a neb yn cychwyn
;
pob un fel pe na byddai ganddo ddim

ar ei feddwl i'w ddyweyd ; ac mae yn bosibl mai felly y maent
; y

maent bob un, f'e ddichon, newydd ddianc o ganol rhyw dratferthion

bydol neu gilydd, fel ereill. Ac y mae codi i ddyweyd heb ddim

i'w ddyweyd yn beth y mae pob dyn call am ei ochel. Dichon

nad yw ychydig funydau o ddistawrwydd ar ddechreu Cyfarfod

Eglwyaág yn gymaint allan o'i le ond i'r frawdoliaeth ddeall mai

distawrwydd i feddwl ac ystyried ydyw, ac nid i'r naill ddisgwyl

wrth y llall. O'r diwedd, ar ol hir gymhell a disgwyl, dyna un o'r

brodyr yn codi i ddywedyd gair ; ac ar ol dechreu dyweyd, mae
yn dyweyd ac yn dyweyd, yn llusgo dyweyd, yn hir a difywyd a

diamcan. Erbyn iddo dewi, bydd brawd arall yn teimlo awydd

dyweyd gair; ac y mae yntau yn traethu yn annyben a maith, ac

ond odid na bydd rhyw drydydd yn gwneyd yn gyffelyb ; a dyna

haner eto o amser y cyfarfod wedi dianc ymaith. Vna eir at y
gorchwyl o ymddiddan â'r eglwys am eu "profiad." Ar ol hir

gymhell, llwyddir o'r diwedd i gael gan un neu ddau, neu ddwy,
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ddywedyd gair o'u profiad, a dyua ddefnydd cynifer a chyffelyb

areithiau âg o'r blaen. Bellach mae pawb yn bur foddlawn i'r

cyfarfod maith a marwaidd gael dybenu. Os rhywbeth yn debyg
i hyn y treulir y cyfarfod, pa ryfedd os bydd yr eglwys yn cwyno
o'i herwydd ac yn ei esgeuluso ? Ac eto mae Cyfarfod Eglwysig
fel ei darluniwyd yn llawer gwell nag hebddo; gall, er ei holl

ddiffygion, fod yn foddion grás.

Er mai nid y priodol le i areithio yw y Cyfarfod Eglwysig, eto

nid anmhriodol yw ei dreulio trwodd, ar adegau, i drafod rhyw
faterion pan y byddo achlysuron yn galw am hyny. Pan y byddo
felly, bydded y cyfarfod yn rhydd, a chymheller brodyr heb fod yn
swycldogion i gymeryl rhan yn yr ymdrafodaeth. Ceir yn aml
sylwadau buddiol ganddynt, a bydd iddynt hwythau hefyd deimlo

eu bod yn rhywbeth ; a pha niwed sydd yn hyny ? Mae dyn yn
mhob cysylltiad am gael ei ystyried yn ddyn, ac fel aelod o

gymdeithas grefyddol nis gall ymostwng yn dawel i fod yn neb.

Mewn rhai eglwysi, er rnwyn anirywiaeth, rhoddir rhyw íater

duwinyddol i'r eglwys i'w chwilio, a gelwir ar y brodyr i draethu

eu -yniadau arno. Gallai Cyfarfodydd Eglwysig yn y wêdd yma,
ond eu harwain yn ddoeth, a gochel eu mynychu yn rhy aml, fod

yn wir fuddiol er cymhell yr aelodau i lafurio mwy am wybodaeth
o athrawiaethau mawrion ein crefydd.

Dichon mai un anhawsder i gael Cyfarfodydd Eglwysig mor
gynhes ac effeithiol ag yn y dyddiau gynt yw, yr anmharodrwydd
yn yr eglwys i ddywedyd eu proíiadau yn rhydd a digymhell. Yr
oedd yr anmharodrwydd hwn unwaith yn anadnabyddus yn y
Cyfundeb. Y pryd hyny ni byddai eisieu cymhell ; byddai y
cyfeillion fel am y cyntaf, y naill a'r llall yn llosgi gan awydd
mynegu yr hyn a wnaeth Duw i'w henaid. Yr anhawsder y pryd
hyny fyddai cael terfynu y cyfarfod mewn amser gweddus. Ond
erbyn hyn y mae yn bur wahanol

;
ychydig yn gyffredin mewn

eglwys a ddywedant ddim ohonynt eu hunain. Yr anmharodrwydd
yma, mae yn debygol, a barodd i rai dynion da farnu fod tymhor y
'' dyweyd profìad " yn yr eglwysi wedi myned heibio. Pa beth yw
yr achos o'r cyfnewidiad hwn yn yr eglwysi, sydd, feddyliem, yn
beth haws ei ofyn na'i ateb. A ydym i gasglu odciiwrth yr
anmharodrwydd a nodwyd fod crefydd ysprydol y galon yn
dirywio yn ein plith ; ein bod fel Cyfundeb yn raddol ac yn
ddiarwybod i ni ein hunain yn ymlygru oddiwrth y symlrwydd
sydd yn Xghrist ; bod balchder, bydolrwydd, digasedd, moethau,
kc, yn enhuddo y tán sanctaidd lle y mae, ac yn ei gau allan lle

nad yw ? Mae yn ffaith fod eglwysi a fu unwaith mor danllyd
efengylaidd ag y bu yr eglwys Fethodistaidd erioed, wedi ymlygru
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mor llwyr oddiwrth Grist, fel ag i fod yn synagog satan. Ond ni

a obeithiwn bethau gwell, er ein bod yn dyweyd fel hyn. Gallai

y cyfnewidiad hwn gael ei achlysuro i fesur gan gyfnewidiad arall

sydd yn yruweithio yn ddistaw a graddol i ansawdd cynideithas

yn ein plith fel cenedl. Yr oedd y Cymry unwaith yn hynod am
eu dull symi, rhydd-agored, a chymdeithasol. A byddent felly yn
eu cyfrinachau crefyddol. Ond fel yr ydym yn ymgymysgu fwy-
fwy á'r Saeson, mae eu dullweddcymdeithasol oer a gochelgar hwy
yn ymwthio yn ddistaw i'n plith ninau. A gallai fod lluosogrwydd

y cynulliadau eglwysig hefyd yn achlysuro rhyw gymaint o

hynyma. Ac wrth gymeryd pobpeth gyda'u gilydd, yr ydym yn
gryf o'r syniad fod y distawrwydd y cwynir cymaint o'i herwydd,
wTedi dyfod yn raddol yn beth yn fwy o arferiad nag o ddiffyg

crefydd. Ehaid i ni gredu fod yr eglwysi eto yn gyfoethog o
" brofiadau ysprydol ;

" os nad mor danllyd ac angerddol a duwiol-

ion y dyddiau gynt, eto mor bur ac mor ddwys a'r eiddynt hwythau.

Ac er nas gallent, rywfodd, ddywedyd eu teimladau ohonynt eu

hunain, eto da iawn fydd ganddynt gael eu cymhell i hyny ; a

chyn llawer eglwys yw na byddai mwy o hyny yn eu plith.

Teimla llawer yn ofidus oherwydd cael eu gadael am tíynyddoedd

heb wneyd yr un sylw ohonynt. A mynych wrth alw gyda'r

cyfeillion distaw hyn yr adnabyddir yn eglur ól llaw Duw yn
gweithio yn eu heneidiau.

A chymeryd y Cyfarfod Eglwysig yn ei lwybr cyffredin, tybygem
mai dechreu deheuig arno yw gyda gwehiidogaeth y gair y Sabboth

blaenorol. ìsià hawdd y gall y swyddogion daflu mwy o anfri ar

y weinidogaeth na thrwy beidio crybwyll dim am dani yn. yr

eglwys. Nid adolygiad maith sydd ddymunol, ond ychydig yn lled

fyr a chynes, pe gellid eu cael, er tymheru yr eglwys i wneyd y
defnydd goreu o'r cyfarfod o hyny i'w ddiwedd. Os bydd angen
gwneyd rhyw sylwadau ceryddol, er dim cadwer hyny hyd y
diwedd : os teflir pethau felly i mewn ar y dechreu, fe dampir y
cyfarfod trwyddo. Pethau llednais i'w trin yw teimladau. Y peth

diweddaf fyddo rhybuddio a cheryddu. Pan y byddys yn myned
at y gorchwyl o " ymddiddan am brofiad," doeth fyddai cadw at yr

hên arfer o gymhell, os bydd neb o " barodrwydd meddwl ;

" ac oni

bydd hyny yn cael ei amlygu, annoeth yw bod yn hir gyda'r

cymhell. Gwneir gormod o helynt gyda hyn gan rai ; a byddant
yn rhy barodi gymeryd yr " anmliarodrwydd " yn arwydd anffafr-

iol am sefyllfa ysprydol yr eglwj-s. Yn hytrach nag ymdroi,

galwer yn ebrwydd gyda nifer o'r aelodau gan eu cymhell wrth eu

henwau. holl ranau gwasanaetli t Dduw, dyma y gorchwyl

sydd yn galw am fwyaf o ddoethineb a gofal ar ran y swyddogion
;
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a dylent fod yn deall eu gilydd, wedi rhagddarbod, ac yn unol yn
eu cynllun. Dyna un o'r brodyr yn codi at y gwaith : niae yn
bwriadu galw gydag amryw o'r aelodau ; mae yn rhoddi rhybudd
tirion o'i fwriad wrth gychwyn, fel y gwybydder i ba gyfeiriad i*w

ddisgwyl. Gweddai i'r brawd yna yn anad neb fod yn ddyn
profiadol ei hunan, yn meddu hunan-adnabyddiaeth ddofn, yn
ddyn â'i holl enaid wedi ei ddarostwng a'i dymheru gan râs Duw,
dyn yn gallu cydymdeimlo â'r gwan a'r ofnus, dyn yn meddu y
fath ostyngeiddrwydd calon a'r eyfryw addfwynder yspryd, fel na
byddo yn un brofedigaeth i'r rhai gwanaf yn yr eglwys ei weled yn
dynesu atynt, ac eto dyn a dylanwad ei gymeriad crefyddol y fath

na faidd neb ei ddirmygu. I'r cyfryw dymheredd bydd pob
mynwes yn barod i ymagor. Os bydd yr ansawdd yspryd yma yn
ddiffygiol mewn swyddogaeth eglwysig, rhaid ei bod yn ddiffygiol

o'r peth penaf oll. Ond pwy sydd ddigonol i'r pethau hyn ? Pwy
bynag sydd yn teimlo y tlodi yspryd hwnw, sydd am dderbyn ei

ddigonedd o Dduw.
Yn yr ymddiddanion eglwysig hyn, nid doeth, dybygid, yw

dirgymhell neb. Os dealler mai rnwy dymunol gan y cyfryw fydd

tewi ar y pryd, derbynier y nacâd yn garedig, ac eler heibio at un
arall, am y gellir yn ddamweiniol fel hyn daro ar frawd neu
chwaer ar adeg rhy anffafriol i ddim ond tewi. Er dim, gocheler

yr holi caled ; dim ond ychydig gwestiynau er eynorthwyo dyn i

gael gafael ar ei feddwl ei him. Nî ddylid defnyddio adeg fel hon

i geisio mesur gwybodaeth dyn, nac ychwaith i geisio tynu meddwl
dyn allan yn fwy nag y dymunai. Cadwer yn bell oddiwrth

bobpeth tebyg i'r gyffesgell Babaidd. Dylid bod yn wyliadwrus

hefyd rhag cyffwrdd â dim fyddo yn tueddu i gynyrchu teimladau

poenus ; dim yn edliwgar, dim yn geryddol. Nid dyma yr adeg i

gen'ddu. Xa chyffyrdder chwaith â dim a allai fod yn anafus yn

y teimlad. neu yn dramgw^-ddus yn yr yapryd
;
yn bersonol ac nid

yn gymdeithasol y mae trin pethau dolurus felly. Ond mae yr

adeg hon yn fwyaf ffafriol i gynghori a dysgu mewn addfwynder.

Gofaler hefyd am i'r eglwys gael clywed yr holl ymddiddan er ei

wneyd mor g^Tndeithasol ag y gellir. Cofier yn wastad mai y
ìcedd gymdeithasol hon ar ein Cyfarfodydd Eglwysig yw eu rhagor-

oldeb. Er treulio y cyfarfod yn fuddiol, gocheler rhag ymdroi yn
rhy hir gyda'r un rhai. Xid un yn dywedyd "gair o"i brofiad," a'r

swyddogion yn treiúio haner awr neu fwy i areithio ar brofiad yr

un hwnw ; rhodder terfyn tragywyddol ar y dull poenus yna ag y
mae rhai eglwysi yn gruddfan o'i herwydd. Sylw byr, cynes, ac

i'r pwrpas, sydd yn gweddu oreu i'r Cyfarfod Eglwysig. Fel

diweddglo i'r cyfarfod, da fyddai i un o'r swyddogion dj-nu
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dan sylw, gan eu taflu i ystyriaeth yr eglwys ar eu hymadawiad.
Os bydd neb yn edrych ar ryw bethau fel a nodwyd genym yn
bethau rhy fychain a dibwys i dalu sylw iddynt, da fyddai i'r

cyfryw gofio mai diffyg talu sylw priodol i bethau bychain, yn rhy

aml, sydd yn taflu t i annhrefn. " Gwneler pob peth yn wedd-
aidd ac mewn trefn."

Gwrthddadleuir, hwyrach, fod yr arfer yma o "ddywedyd
profiad" yn temtio dynion i ragrithio, i geisio dangos eu hunain

yn beth nad ydynt. Mae yn ofidus nas gellir gobeithio mor dda

am ein heglwysi a'u bod yn lân oddiwrth ragrithwyr. Mae mor-
wynion ffol eto yn mhlith y rhai call, ac efrau yn mhlith y
gwenith ; ac nid oes yr im arfer grefyddol, pa mor dda bynag, nad

yw yn agored i gael ei habusio. Ond gyr pawb sydd alluog i

roddi barn ar hynyma, mai nodweddiad dwfn y rhan yma o'r

cyfarfodydd hyn ydyw cywirdeb. Wrtfa glywed y cyfeillion yn
" dywedyd eu profiad," fel rheol gyffredin bydd raid i bawb gyd-

nabod eu bod yn mynegu yn hollol fel y byddont yn deall ac yn
teimlo. Yn wir, i'r ochr arall y byddys yn gogwyddo fwyaf

; yn

Ue dangos pethau yn well, dangos pethau yn waeth nag y
byddont

;
yn lle mynegu eu cysur a'u dyddanwch, amlygir eu

pryder a'u hofnau. Ac nid rhyfedd hyny : mae pob Cristion cywir

yn llawer mwy cydnabyddus â'r hyn sydd bechadurus ynddo

nag â'i sancteiddrwydd. Y cymal o'i le sydd boenus ac yn cael

sylw, ac nid yr un sydd esmwyth ac yn gweithio yn naturiol. A
dyna un achos fod ein cyfeillachau crefyddol yn arddangos llawer

mwy o'r pryderus a'r ofnus nag o'r cysurol.

Dichon y gofynir, Pa ddyben chwilio am "brofiad" lle gyr
pawb nad yw i'w gael ; dyma luaws o rai ieuainc ysgafn a gwamal,

a rhai hynach hefyd mor ddigrefydd a hwythau, ac eto yn dewis

bod mewn rhyw fath o gysylltiad eglwysig. Onid llawer mwy
buddiol a fyddai i un o'r swyddogion, gweinidog os bydd, fynu

cael ymddiddan personol â rhai felly, yn hytrach na gwneyd hyny

ar g'oedd cynulleidfa ? Wrth roddi ateb i hynyna, addefwn ein bod

am i'r ymweliadau personol a theuluaidd gael llawer mwy o le nag

a gawsant hyd yn hyn genym ni fel Cyfundeb. Diau mai yma y
mae ein màn gwan. Ond na roddei y naill beth yn lle y llall : y
peraonol yn lle y cymdeithasol. Rhaid addef hefyd nad yw troi y
tyndir yma o ymddiddan â'r rhai dibrofiad yn yr eglwys, v

gorchwyl mwyaf difyrus, ac eto nid 068 yr un math o dir mewn
mwy o angen am ei fra^naru. Can eu bod yn aelodau, teg yw
iddynt gymeryd en rhan fel ereill. Ac os na cheir "profiad"

ganddynt, gall " gofyn gair " iddynt eu dwyn i sylw yr eglwys, ac
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hefyd i'w sylw eu himain. Gallai hyn fod yn foddion effeithiol—

a

moddion yw pobpeth yn ein dwylaw ni—i gael sylw rhai diofal

arnynt eu hunain ; ac os llwyddir i hyny, dyna un amcan pwysig

wedi ei gyrhaedd. Mae y cyngor a roddir hefyd iddynt ar gyhoedd

fel yn dyfod atynt oddiwrth yr holl eglwys, ac felly yn llawer

cryfach. Gallai hyn hefyd eu gwneyd yn fwy ystyriol o'u cyfrif-

oldeb fel aelodau eglwysig. TTrth i ddyn gael ei adael o flwyddyn

i flwyddyn heb wneyd yr un sylw ohono, bydd mewn temtasiwn i

dybied nad oes neb yn meddwl dim am dano, nac ychwaith yn
meddwl dim ohono—nad yw yn werth sylw, a*i gysylltiad eglwysig

ond peth mewn enw yn unig. Ond galwer gyda rhai fel hyn yn awr
ac eilwaith, a theimlant fod sylw yr eglwys arnynt, a'i gofal am
danynt. Ac oni bydd dyn wedi ei feddiannu gan radd anobeithiol

o galedwch calon, bydd hyn yn foddion i'w dynern, a'i wneyd yn
fwy ystyriol o'i rwymedigaeth, a'i gynesu yn fwy yn mynwes yr

eglw^ys.

^Mawrth, 1867.

ADGOFION AM DDIWYGIAD BEDDGELEET.
" Diwygiad Beddgelert " y galwai yr hên bobl yr adfywiad

crefyddol grymus a dorodd allan ac a ymdaenodd dros Sir Gaernar-

fon, a rhanau ereill o'r Gogledd, yn y blynyddoedd 1817-18. Dyna
yr amseriad a rydd Methodistiaeth Cymru iddo. Ond yr oedd argraff

ar ein meddwl bob amser mai yn y íîwyddyn 1818 y dechreuodd.

Eithr nid oes dim pwys yn hyny, gan iddo barhau yn ei wres am
fwy na dwy na thair blynedd. Gelwid ef yn ddiwygiad Beddgelert

am mai yno y dechreuodd. Dywedai yr hybarch Robert Jones,

Rhoslan, mai hwn oedd yr adfywiad mwyaf grymus ac ëang o

ddim a brofwyd yn Xgogledd Cymru yn flaenorol iddo. A
gwyddom ninau na bu dim yn gyffelyb iddo mewn grymusder

ar ei ol.

Dichon na fethem wrth sylwi nad oes yr un genedl wedi ei

ffafrio yn fwy, os yn gymaint, â'r hyn a elwir yn ddiwygiadau
crefyddol â nyni fel cenedl, yn enwediger cyfodiad Methodistiaeth.

Byddai yr adfywiadau hyn weithiau yn ymdaenu dros ranau
helaeth o'r wlad, gan greu deffröad a chyffro yn y ffordd yr elent.

Bryd arall byddent yn fwy lleol, Duw yn tywallt ei Yspryd ar un
ardal, ac ardaloedd ereill cyfagos heb deimlo dim o hyny. Rhaid
i râs Duw o hyd gael dangos ei benarglwyddiaeth. Mewn adeg o

adfywiad, byddai gwaith mawr yn cael ei wneyd mewn byr amser,

cenedl yn cael ei geni megys mewn un dydd, eglwys lesg a gwan
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yn rhy fychan, y weinidogaeth yn cael ei gwisgo â nerth o'r uchel-

der, annuwioldeb mewn dychryn gan nerthoedd y byd a ddaw,
dynion difraw yn cael eu deffroi, a'r dewr yn gwaeddi yn groch

;

y balch wedi ei ddarostwng i'r llwch, y gwyllt wedi ei ddal, a'r

gwamal wedi ei sobri
; y rhai fyddai yn ymdroi u o fewn ychydig "

yn dyfod yn gwbl oll, a'r afradloniaid yn troi adref . Mewn adeg o

adfywiad, byddai yr eglwys yn cael ei hadnewyddu a'i bywhau
;

yr hên saint oedd fel llestri wedi glynu yn y traeth yn cael pen
llanw ac yn nofio ymaith—hên delynau yn cael eu tynu oddiar yr

helyg—Sion yn Uawen fam plant, a sain cân a moliant yn llenwi

ei phyrth. Pethau fel hyn a'u cyffelyb fyddai i'w cael yn ffrwyth

toreithiog ar adegau y tywalltiadau grasol hyn ar ein cenedl. Mor
briodol i ni ar adeg y mae difrawder ysprydol yn mallu ein cenedl,

yw geiriau y Salmydd, " Eto cofiaf flynyddoedd deheulaw y
Goruchaf, ie, cofiaf ei wyrthiau gynt." Do, do ! gwnaeth y
Goruchaf bethau i ni fel cenedl teilwng o'u " cofio." Atolwg, a

ydyni i ofni fod adegau y tywalltiadau grasol hyn wedi myned
heibio arnom? A fu ar ein cenedl, ar ryw adeg arni, fwy, os

cymaint, o angen am bethau nerthol ag yn y tymhor presenol arni ?

Ein hamcan gyda'r adgofion hyn yw ceisio codi hiraeth ac awydd
am danynt. Da iawn i ni gofio fod " deheulaw y Goruchaf " eto yr

un mor nerthol a medrus, a'i glustiau yr un mor agored i weddiau
ei bobl.

Nìd yn unig byddai yr adfywiadau hyn yn gwahaniaethu cryn

lawer yn eu nodwedd, ond byddent yn gwahaniaethu mwy na hyny
yn y modd y dechreuent. Dechreuent weithiau trwy foddion

digon annhebyg i'w cynyrchu. Unwaith, fel mae genym hanes, yr

oedd nifer o bobl ieuainc mewn ardal yn dyfod yn nghyd i ddysgu
canu, ac, fel arfer, maent yn llon a difeddwl. Cyn ymadael, maent
yn rhoi tro ar yr hên anthem fwyaf addolgar, " Pâr i mi wybod dy
ffyrdd." Ac wrth ddyblu a threblu y geiriau, " Tro ataf a

thrugarhá wrthyf ; ! cadw fy enaid, ac achub fi," maent, er eu

llonder, yn cael eu meddianu á difrifwch, yn tori allan i wylo, ac o

wylo i lefaiji am drugaredd. A dyna ddechreuad adfywiad

bendigedig yn yr ardal hono. Daeth y bobl ieuainc hyn yn
ddynion gwerthfawr i grefydd ; ac y maent, y rhai sydd fyw
o honynt, yn parhau felly liyd henaint. líewn ardal arall yn
Arfon, yr oedd YTilliam Roberts, Clynnog, i bregethu yn y capel

ar foreu Sabboth. Yr oedd efe yn un o'r pregethwyr mwyaf
sylweddol ac Ysgrythyrol

;
yn wir, ni welsom neb yn fwy deheuig

yn trin yr Y-grythyrau ond Michael Roberts. Eto yr oedd ei

ddawn, a'i lais, a'i feithder, yn ei wneyd y mwyaf annhebyg i



gynyrchu cyffro mewn cynulleidfa. Perthynai i'r eglwys hon

hên chwaer hynod o grefyddol. Gyda iddi ddeffro boreu y
Sabboth hwnw, meddyliai mor oer a diafael fyddai gweinidogaeth

William Roberts ar y 2:ynulleidfa. Dechreuodd weddîo am i'r

Arglwydd roddi " eglurhád yr Yspryd a nerth" trwy bregethiad ei

air, a gorchfygodd. Aeth at y capel â"i nieddwl yn siriol, a

dywedodd yr helynt wrth ryw hên chwaer arall o gyffelyb yspryd

iddi. Ac erbyn deall, yr oedd yr hên chwaer houo hefyd wedi teimlo

a gweddio yn gyffelyb. A chyn bod William Roberts wedi haner

pregethu y boreu hwnw, yr oedd Duw yn llon'd y lle ! Bu y tro

yn achubiaeth i laweroedd. ac yn adfywiad i'r achos drwyddo yn y
lle hwnw. Mewn ardal arall, nid yn mhell o droed y Wyddfä, yr

oedd y pregethu yn dwysâu teimlad y gynulleidfa er's rhai wyth-

nosau, a rhai yn dyfod i'r eglwys, eto dim yn gyffrous. Yr oedd

yn yr ardal r ieuanc hardd a balchaidd, a'r gwirionedd yn aflon-

yddu ei gydwybod, ac yntau yn gwingo ei oreu yn erbyn y
symbylau. Ryw hwyr Sadwrn, penderfynodd fyned gyda'i

gymdeithion i'r dafarn, i foddi yr argyhoeddiad â diod feddwol.

Ond yn hytrach nag i'r dafarn foddi'r argyhoeddiad, fe foddodd yr

argyhoeddiad y dafarn am y tro, o leiaf . Aeth y llanc yn ddychryn

iddo ei hun, ac i bawb o'i gwnipas. Dechreuodd gynhyrfu a llefain,

fel y tybiwyd ei fod ar wallgofi, a gwelai ei gymdeithion mai y
goreu oedd ei gael adref. Ond nid gwaith hawdd oedd hyny ; yr

oedd iddynt ddwy filldir o ffordd, ac yntau yn ymgynhyrfu, yn

llefain ac yn llesmeirio. Ac nid rhyfedd hyny. am y credai ei fod

ar ddiphwys colledigaeth, ac mai yn uffern y byddai yn ebrwydd.

Pa deimlad mor erchus a'r teimlad o anobaith? Caed ef adref yn
hwyr y nos, ac yr oedd ei lefain yn cyffroi y fro. Ceisiwyd brodyr

a dybid a allent weinyddu rhyw ymwared iddo ; a da iawn fod y
cyfryw i'w cael gerllaw. Erbyn goleu y dydd dranoeth. yr hwn
ydoedd Sabboth, yr oedd goleuni gobaith efengyl Crist wedi tori i

mewn i'w gydwybod derfysglyd, a'i lonyddu mewn Iawn ! Bu y
tro hwn yn achlysur i'r difrifwch oedd er's rhai wythnosau bellach

yn ymweithio yn ddistaw yn meddyliau llaweroedd, dori allan yn
gyffro byw trwy yr ardal. Mae yr ychydig sydd etò yn fyw oedd

yn y cyfarfod eglwysig hwnw pan ddaeth y gr ieuanc hwn, ei

dad a'i fam a'i frodyr, yn deulu cyfan, i'r eglwys am y tro cyntaf,

yn ei chofio yn dda, er anghofio llawer un ar ei hol. Gofynwyd i'r

hên r i ddywedyd gair yn gyntaf, pryd y dywedai, " Frodyr
anwyl, gadewch i mi gael gweddio ychydig yn gyntaf." Yna
syrthiodd ar ei liniau wrth y fainc ar lawr y capel, a gweddi'odd ;

yna codai, ac eisteddai, a dywedodd, " TTel, dowch yrwan." Troes y
gr ieuanc hwn allan yn hynod o grefyddol, ond bu farw yn gynar.
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Goddefer un hanesyn eto. Mewn ardal y gwyddom am dani yn

dda, yr oedd eglwys ac achos ilwyddiannus wedi bod. Ond adeil-

adwyd Llan newydd yn yr un ardal, a daeth yno offeiriad newydd
i wasanaethu. Yr oedd y gr hwn yn meddu Ilawer mwy o

ddawn a medr na'r cyffredin o*i frodyr, ac yr oedd yn orselog

dros ei blaid, ac yn elyn calon i Ymneillduaeth ; ac yr oedd

ganddo hefyd bob gallu a dylanwad bydol yn gefn iddo. A bu yn

fedrus i ennill a phroselytio i'w eglwys. Yr oedd y Llan newydd
yn llenwi. a'r capel yn gwaghau. Dechreuodd ybrodyr yn y capel

deimlo yu ddwys oherwydd y peth dyeithr hyn; gwelent, oni

ddeuai ymwared, y darfyddai am yr achos yn y capel. Yr oedd hh

cyfarfod pregethu blynyddol yn nesâu, a dechreuasant weddîo yn

daer, ac oddiar deimlad byw, am i*r Arglwydd gadw ei amddiffyn

drostynt, a pheidio eu gadael. Y cyfarfod pregethu a ddaeth, ac

nid anghotir mohono hyd byth. Disgynodd yr Yspryd Glän ar y

gynulleidfa mewn modd rhyfeddol. Nis gallasai dim dylanwad

arall gynyrchu y fath effeithiau. Yr oedd teimladau y lluaws wedi

myned yn rhy gryfion i"w cadw i mewn
;
yr oeddynt yn tori allan,

rhai mewn lléf gorfoledd am fod Duw wedi gwrando eu gweddîau,

ereill yn llefain am eu bywyd. Yn wir. yr oedd yma lefaru â

" thafodau dyeithr ; '' dyeithr iawn i ddim alefarwydganeutafodau

erioed o'r rlaen. Ac nid rhyfedd os byddai i rai yn eucyffro lefaru

pethau lled hynod, megy.s un wraig yn gwaeddi, " Gwerthu fy

enaid am ddarn o wlanen ! na wnaf byth !

" Parhaes yr ymweliad

bendigedig hwn i fyned rhagddo, ac ychwanegwyd nifer mawr at

yr achos yn y lle. Cafodd yr achos yn y capel fuddugoliaetli lwyr,

a tharawyd y cablwyr â mudandod. Bu y diwygiadau hyn yn

ddiweddarach ac yn fwy lleol na'r un. yn Beddgelert. Er i ni fyned

ychydig o'n ffordd i wneyd coffhâd ohonynt, eto tybygem mai nid

anfuddiol ein gwaith, gan fod iddynf eu gwersL
Yr oedd i ddechreuad y diwygiad yn Beddgelert hefyd eihynod-

ion. Er y byddid yn arfer pregethu mewn tri lle yn y plwyf, eto

nid oedd yma cyn y diwygiad ond un capel bychan yn y pentref,

ac un eglwya o'r holl blwyf yn ymgynull i hwnw ; a rliifai yr

eglwyshon oddeutu deugain oaelodau. Ac yr oedd '-i rhif wedi bod

rywbeth yn debyg, fe ddywedir, er'> mwy nag ugain mlynedd.

Yr oedd rhywbeth w»-<li bod yn ystwyth yn y pregethu a'r cynull-

iadau crefyddol er'a rhai misoedd yn flaenorol i doriad allan y
diwygiad, a rhyw ddau neu dri wedi dyfod i'r eglwys, yr liyn oedd

beth dyeithr iawn yn Meddgelert. Ond er fod disgwyliad y
illion wedi bywiogi, eto nid m-dd neb yn breuddwydio fod

pethau mor fawrion wrth y <lrws. Drwg genym i ni oedi ysgrifenu

yr adgofion hyn. hyd onid aeth yr hén frodyr oedd yn cofio y
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mauylion o'n cyrhaedd. Hyd yr ydym yn cofio, yn ol yr hyn a

glywsom gan yr hênfrodyr hyny, yn yr Ysgol Sul yn nghapel y
pentref y disgynodd y dafnau cyntaf o'r gawod fràs a mawr hon.

Yr oedd yno ferch ieuanc grefyddol yn athrawea ar ddosbarth o

ferched ieuainc. "Wrth ddarllen y pennodau diweddaf yn Efengyl

Ioan, daeth rhyw wylo rhyfedd arnynt oll ; nis gallent fyned yn
mlaen gyda'u darllen gan wylo. Peth go hynod, onidê, mewn
dosbarth o ferched ieuaiuc yn yr Ysgol Sul ! Yn y diwedd yr oedd

brawd, Richard Roberts. Caeygors. wrth ei enw, yn holi yr ysgol.

Yr oedd gan y brawd hwn deimlad gwresog a dawn ystwyth. Ar

ddiwedd yr holi, yr oedd yn rhybuddio y bobl ieuainc i ymddwyn
yn weddaidd mewn rhyw ffair oedd i fod yn rbywle yr wythnos
ganlyuol. Ac wrth ddyweyd a dyweyd, disgyuodd rhywbeth
rhyfedd arno ef a'r holl ysgol. Daeth ar draws y ìlinell hono o ryw
hên benill, " Mae'r afael sicraf fry." Ac â'i ddawn ystwyth a'i

deimlad gwresog, chwareuai ar y gair "fry." " Oddi fry y daw
pobpeth o werth i ni—oddi fry y daw y goleuni, y gwres, a'r

gwlaw—oààìfry y daw bendithion iachawdwrìaeth ì'r ddaear— o'r

uchelder y mae Duw yn tywallt ei Yspryd ; dyma obaith am
ddyuiou caled Beddgelert. Oa ydyw yn dywyll yma, mae yn oleu

fry ; os yn wan yma, mae yn gadarn fry." öyda'i eiriau yr oedd

rhywbeth mor ddwys, mor rymus, yn disgyn ar yr holl ysgol, yn

hên ac ieuaiuc, fel y gwelid pawb yu tori allan i wylo. Mor rymua
oedd y dylanwad, nes yr oedd y plant mewn dychryn ; rhedaì uu

bachgeu bychau at ei dad, a llefai, " Nhad anwyl, dyma ddydd y
farn wedi dyfod." Wylo dwys a diataw oedd yn llenwi'r lle.

Dywedir na thorodd neb allan mewu llêf gorfoledd ar y pryd ond

y llances a nodwyd.
I fyny o du y dwyrain o bentref Beddgelert, dan lethrau

ysgythrog y Wyddfa, yr ymegyr Nant Gwynant, yn nghyda'r

nentydd sydd yn ymagor ohoni. Ac o bob nian, hyd y gwelsom ni,

yma y bu natur fel yn ymorchestu i gymysgu yr aruthrol â'r

prydferth. Tair milldir i fyny o'r pentref yu y cyfeiriad hwn y
saif hêu ffermd Hafod y Llain, neu yn ol y dafodiaith gyffredin,

Hafod y Llan. Bu yr hèn ffermd dau adgyweiriad ar ol hyny.

Pa un ai yr un Sabboth ag y bu y tro hyuod yn yr Ysgol Sul yn y
pentref, ai y Sabboth drachefn y bu y tro hyuotach fyth yn yr hên

ffermdý hwn, nid ydym yn sicr. Pa fodd bynag, Eichard ^Yilliams,

Bryneugan oedd yn pregethu yn y daith. Pregethai mewn t
auedd yn Xantmor y boreu, ac yn groes i'r arfer, yn y capel yn y
pentref y prydnawu, ac yna i fyny i Hafod y Llan at yr hwyr.

Digwyddai fod Mr. Elias yn pregethu y uoswaith hono yn Tre-

madog, o fewn ryw saith milldir i Beddgelert. Ond beth oedd
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hyny o ffordd i redeg i wrando' John Elias ? Ac er mwyn i bobl y
pentref, a'r rhau isaf o'r ardal, gael ffordd rydd i fyned i wrando Mr.

Elias, trefnwyd i Richard Williams fyned i Ilafod y Llan. Cyfrifìd

yr hên frawd hwn yn Gristion cywir, yn ddyn hynod o ddiniwed,

ond yn un o'r brodyr lleiaf fel pregethwr. Eto yr oedd ei ddawn

bychan yn natariol ac ystwyth, heb ddim ynddo yn boenus i'w

wrando. Richard Willianis o bawb fyddaì cyfaill teithio Mr. Lloyd,

Bala. Er fod y pellder niwyaf' rhyngddynl o ran dygìad i fyny,

dysg, a chyrhaeddiadau, eto dywedir fod y naill mor ddiniwed a'r

llall, ac y mwynhäent gyfeillach eu gilydd yn rhagorol. Mor
gydunol oeddynt, fel y safent weithiau ar eu ceffylau ar y ffordd,

tra fyddai Mr. Lloyd yn egluro i'w gyfaill ryw fater yn dywyll

iddo—yn llyfr y Dadguddiad, efallai- a gwrandawai y llall mor

ddiniwed, fel yn deall ac yn yfed y cwbl.

Y nos Sabboth dan sylw, dyna drigolion y nentydd a'r cymoedd

cyfagos, a rhai o'r pentref, yn cyfeirio tua hên ffermd Ilafod y
Llan. Gan fod yr hin yn hyfryd, mae pawb yn hén ac ieuanc yn codi

allan ; nid yn gymaint er elywed yr hên frawd o Brynengan yn

pregethu, oherwydd meddwî cyfîredin iawn oedd ganddynt o'r

pregethwr ac o'i bregethu, eithr peth dymunol gan drigolion

cymoedd anghysbell a fyddai cyfleusdra fel hyn i weled eu gilydd.

Mae yr hén ffermd yn llawn ; ciliai y rhai ieuainc a difeddwl

i'r siamber a'r tý llaeth, ac i rywle o'r golwg. Safai Richard

Wülianis ar fainc wrth y bwrdd mawr yn y gegin, a bwrdd bychan

crwn ar hwnw, er ffurfio math o bwlpud at ddal y Beibl. Mae yn

dyfod drwy y dechreu yn fyr a hwylus ; mae y canu a'r gweddîo

yn gafael. Mae yn darllen ei destyn mewn tòn sydd braidd yn

gwynfanus. Pa un o'r ddau air oedd hwnw, mae ein hadgoí' yn

pallu, er i ni glywed fwy nag unwaith : naill ai " Deuwch ataf ti

bawb sydd yn tíinderog ac yn llwythog,'' neu, " Yr hwn a ddêJ ataf

fi nis bwriaf ef allan ddim." Mar pobpeth yn addaw y caiff yr hên

frawd bregeth rwydd. Ond cyn pen y chwarter awr y man yma
rywbeth rhagor na rhwydd. Mae nerthoedd y byd a ddaw "//

peth yma" y galwai Pedr ef— yn ymdywallt ar y pregethwr a'i

wrandawyr mae yn ddifrifol: mae yn ofnadwy! Ei ddeagrifio

nis gellir. Er mai Richard Williams sydd yn llefaru, eto rywfodd

nid ei Leferydd ef ydyw ; nid ^i laia »-f yw y llais, na'i ddawn ef yw

y dawn, ac nid ei bregeth ef chwaith yw y bregeth ! Yr oedd gan

yr hên bregethwr ei bregeth ar y testyn ;
yr oedd wedi ei phre-

gethu, mae'n debyg, lawer gwaith o'r blaen. Yr oedd ei sylwadau

yn hyddyag i'w feddwl ; a'r hên bregeth hono a fwriadai bregethu

y tro hwn. < )nd nid yr hén bregeth hono gydd yn dyfod allan,

eithr rhyw bregeth newydd hollol nad oedd ganddo ddim ohoni
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o'r blaen, ac nas gallodd gael gafael ar ddim ohoni drachefn.

Cenadwri Duw am y tro ydoedd. Mae rhyw Ux ahall yn llefaru

Wrth gydwybod y gynulleidfa, ac mae yr hen bregethwr wedi colli

ei hun yn hwnw ! Dywedai Richard Williams ar ol hyn, ei fod yn
petruso ar y pryd, pa un ai efe oedd yn pregethu, ynte gwrando yr
ydoedd ar rywun arall. Wel, mae pawb wedi eu meddiannu gan
ddifrifweh a dychryn. Mae y bobl ieuainc a gwamal oedd wedi cilio

i'r siamber a'r t llaeth wedi eu dal gan ddychryn y farn ; tybient mai
angel ac nid dyn sydd yn llefaru. A'r hyn oedd yn hynod, yn ol fel

ein hysbyswyd : yr oedd y lluaws wedi eu meddiannu gan ormod o

ddychryn i wylo. Ac ni waeddodd neb chwaith, ond un gr
ieuanc, William Roberts, y Clogwyn, fel yr adwaenid ef wed'yn-

Ac o'i enau ef yn benaf y cawsom yr hanes, a hyny rhagor nag
unwaith. Addefodd iddo yn ei ddychryn waeddì yn groch, ond ni

ddywedodd wrthyni pa beth. Mae yr hên bregethwr, er wedi colli

ei hun, yn diweddu trwy ryw lím o weddi. Mae yn rhoddi penill

allan i*w ganu : ac os yw ein hadgof yn gywir, dywedodd William

Roberts fod y llnawfi wedi eu meddiannu gan ormod o ddifrifwch

i ganu, ond pawb yn prysuro ymaith memi difltawrwydd a dychryn.

Ni ddywedai neb air y naill wrth y llall ar hyd y ffyrdd a 'r llwybrau

wrth fyned adref, nac ar ol myned, ond a fyddai raid. JSaa Sáb-

both ddigwsg a fu y noswaith hon i arnryw. A'r un distawrwydd

prudd oedd i'w gael hyd y cymoedd hyn dranoeth. Dydd Llun

tywyll ydoedd i lawer ; mater enaid wedi llyncu pobpeth iddo ei

hun, a'r wawr eto heb dori.

Rywbryd yn yr wythnoe ganlynol, cynelid cyfarfod eglwysig yn

y capel yn y pentref . Er fod yma dri lle i bregethu, nid oedd ond

un cynulliad eglwysig, a chynelid hwnw y pryd hyny yn y
dydd. Yr oedd y byd hwn eto heb lwj-ddo i hèl yr hén
«* seiat brofiad " i'r nos. Eisteddai y ddau hén flaenor. Rhys Williams.

Hafod y Llan, a William Williams, Hafod y Rhisgl, yn y t capel i

aros y dechren ; yr oedd eu ffordd hwy yn mhell, ac felly deuent

yn brydlawn. Ac yn wir, felly y ceir hyd heddyw : y rhai pellaf

a fydd y rhai prydlonaf. Yr oedd William Williams yn ddyn

prysur. Mae yn myned, ac yn brathu ei ben i'r capel i weled a

ddaethai y cyfeillion yn nghyd, er mwyn cael dechreu y cyfarfod.

Mae yn dyfod yn ol yn sydyn. ac yn dyweyd wrth ei frawd. " Yn
air dda, mae y bobl wedi camgymeryd ; maent yn disgwyl am
bregeth ; mae'r capel yn llawn, mae pobl y plwj-f i gyd yna," gan

olygu. mae'n debyg, pob math ar bobl, a phobl nad oedd neb wedi

meddwl eu gweled mewn seiat byth. Bid a fo, aeth yddau flaenor

i niewn, a mawi- eu syndod
;
yn lle rhy# ddyrnaid wedi ymgasglu,

fel y byddai arferol drwy y blynyddoedd, yr oedd y capel yn
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rhwydd lawn. Nid oedd dim i'w wneyd ond hwylio rhyw frawd i

ddechreu'r cyfarfod. Caed hamdden i ddarllen rhyw gyfran o'i

Beibl, yna rhoed penill allan i'w ganu. Gyda llaw, mae rhywbeth

mwy toddiadol a swynol wedi bod o oes i oes yn nghanu Beddgelert

nag yn un man y gwyddom am dano. Pa un oedd y penill a

genid ar ddechreu y cyfarfod hynod hwn, ni chlywsom. Ond
tybiwn mai rhyw benill llawn o efengyl ydoedd, fel y mae genym
gyflawnder yn ein liiaith. Wrth ganu y penill, mae yr argae yn

tori yn un floedd fawr ! Erbyn deall, llonM capel o ddynion ar

ddarfod am danynt oedd yno. Xid oedd ar y teimladau cynhyrfua

a derfysgai oddifewn ond eisieu rhyw agorfa i dori ; a rhoes y
syniad o obaith, a geid yn ypenill a genid, y rhyddid hwnwiddynt.

Rhyfeddol fu y canlyniad ! rliai yn llefain am drugaredd—rhai yn

gorfoleddu wedi derbyn ymwared—rhai yn gweddîo—rhai yn

canu—pobpeth yn blith draphlith neb yn gofalu—neb yn meddwl

am drefn ! Trefn yn wir ! dan ddylanwadau mor nerthol a hyn !

rhaid i Meistar Trefn gadw draw am dro. Aeth y newydd am y
cyffro yn y capel yn ebrwydd drwy y pentref, ac o á i à—o gwm
i gwm fcrwy y fro, a phawh yn prysuro i'r lle, a phawb yn syrthio

i afael yr un dylanwad cyffrous. Yn hwyr y dydd, neu yn hytrach

yn hwyr y nos, mae y rhai mwyaf pwyllog yn llwyddo i hwylio

eu cyfeillion mwy cynhyrfus tuag adref. Bellach mae y gorfol-

eddu oedd yn y capel yn ymdaenu i wahanol gyfeiriadau, hyd y
ffyrdd a thrwy y cymoedd. Mae adsain y gorfoleddu yn cael ei

gymeryd i í'yny hefyd gan hên greigiau oesol y Wyddfa, y naill

graig yn ymryson i ateb i'r llall. Gwaith newydd a dyeithr iawn

i'r hên greigiau tragywyddol hyn oedd cael y cyfle hwn i gymeryd

rhan yn nghlodforedd eu Creawdydd! O! na chaent ei gyffelyb

drachefn

!

Buwyd am yspaid heb gael nemawr i drefn ar na chadw seiat na

phregethu, am y byddai y gweddîo neu ganu yn y dechreu yn

rhoddi y cwbl ar dán. Ac oa ceid hamdden i ddechreu pregethu,

os na byddai y pregethwr yn wyliadwrae <> oer, ni cha'i lonyddwch

i orphen ei bregeth, gan mor danllyd fyddai teimladau y gynull-

eidfa. Da y sylwai y diweddar Mr. Jon -. Treborth, unwaith, v

byddai cael mesur o wresogrwydd yn nhymher y cynulleidfaoedd

yn iechyd i gnawd ac e.sgyrn pregethwyr. Ac, yn wir, fe fyddai

felly, yn lle bod fel yn bresenol, gorfod rhwyfo yn galed o Sabboth

i Sabboth yn erbyn y llanw cryf o ddifaterwch, a'r weinidogaeth

yn clecian ar galon-galedwch y genedl, fel olwynion cert ar

balmant o'r ceryg caletaf. " Oddi frv,*' ya dywedai Bichard Boberta,

<'a-ygors, ymae ein gobaith am yrliyua wna ycallestryn llyndwfr.

Aeth y newydd am y cyffro rhyfeddol yn Meddgelert fel tán
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gwyllt yn ebrwydd trwy'r wlad. Cyrchai y dynion o bell ac agos

i weled y diwygiad ; ac. yn wir. yr oedd yii werth ei weled.

Byddai o werth gan yr angylion, o ran hyny, gael trip i'r ddaear er

gweled grâa en Duw yn gwneydgwaith mor ogoueddus ar ei choll-

edigion. Ond dyna oedd yn hynod, yr oedd y diwygiad hwn á

rhywbeth yn heintua yuddo
; pa air gwell ? Byddai y dyfodiaid

yno o ardaloedd ereill yi\ ccrfehio yr baint, ac yn ei ddwyn gyda
hwynt i'w gwahanol ardaloedd yn hollol yr un cyfryw beth ag yn
Meddgelert ! Pa gyfrif sydd gan yr athronwyr yna, sydd yn
gwybod y dirgelion oll, i\v roddi am y íîaith hon, tybed? Ond
ffaith ydyw, modd bynag. A chyn pen ychydig wythnosau neu

fisoedd, yr oedd holl ardaloedd Arfon, Eition, a Lleyn, yu un

cyffro byw o adfywiad crefyddol. Daeth nifer<> Ddolyddelen, fel

o fanau ereill, i Beddgelert i weled y diwygiacL Â dywedir eu bod

wrth groesî y mynydd tuag yno, yn llawn cellwair. ac yn eu plith

Cadwaladr Owen mor gellweirua a neb ; ond daetbant adref yn ol

wedi eu lladd a'u bywhau. Yn ganlynol daeth Dolyddelen, Pen-

machno, a'r cylchoedd, yn llawn o
?

r un deffröad, ac o'r un cyffro.

Yr un modd y ìnae yn cyrhaedd y Penrhyndeudraeth, a thr * y
Traethau i Feirionydd : a ]»ha le y bu ei derfynau eithaf, nis

gwyddom. Amser rhyfedd oedd hwn ! amaer yr oedd dynion o

bob oed. gradd. a rliyw, a llawer o rai diofal a diystyr, wrth y
cannoedd a'r miloedd, yn cael eu dwysbigo yn eu calonau a'u cyffroi,

a'u dychwelyd at Grist a'i grefydd. Sain cân a moliant fyddai i'w

glywed drwy y bröydd, a hyny yn fynych hyd drymedd y nos. Á
mnai llawer fod yr angylion yn dyfod yn lluoedd i awyrgylch y
ddaear i gymeryd rhan yn y cydgan. Ac nid rhyfedd hyny, gan

eu bod yn cymeryd y fath ddawr ynngwaith grâa Duw yn gwneyd
saint o'i pbechaduriaicL " Y canu yn yr awyr !

" pa beth ydoedd,

ai dychymyg ai rhywbeth arall, nid awn i ddyfalu. Ondbyna
wyddom, mai nid gwaitb hawdd fyddai darbwyllo y rhai a'i

clywsant i gredu nad ydoedd yn ffaith mor wirioneddol a dim a

glywsant erii^ed. Ryw noa Sabbotb yn ngwres y diwygiad, yn nh
Capel Coch, Llauberis. galwyd ar Mr. Richardson. Caernarfon, allan

i glwed y " canu yn yr awyr." yr hwn oeddyntau yn anghrediniol

o'r fath beth. Ar ol myned allan ac ymwrando, codai ei ddw^daw,
a dywedai, " Dyna nhw fel sn dyfroedd lawer, ac fel sain telyn-

orion yn canu ar eu telynau." Yn yr adeg hafaidd hon ar y
diwygiad, byddai rbyw eneiniad bencügedig ar bob moddion o râs.

Byddai yn hawdd pregethu—yn hawdd canu a gweddio, a rhyw
awelou hyfryd yn gwasgaru eu peraroglau gyda phobpeth. Y
cwestiwn anhawdd ei benderfynu mewn teulu a fyddai, pwy a

arosai gartre' i warchod
;
pawb am fyned i'r capel.



Byddai yn hawdd croniclo lluaws o bethau hynod a gymerodd le

yn y cyffröad rhyfeddol hwn yn Meddgelert a manau ereill.

Weithìau byddai deffröad a dychryn yn dal dynion yn sydyn ac ar

unwaith, gan nad pa le y byddent. Megys un ferch ieuanc, merch

fferm yn un o nentydd y Wyddfa, o ran pryd a pherson yn un o'r

rhai mwyaf prydferth yn y fro, ac yr oedd hithau yn deall hyny,

ac hefyd yn un ò'r ychydig oedd yn dirmygu y diwygiad. Ond un

boreu Sabboth, pan yn y fuches yn godro, disgynodd rhyw ystyr-

iaeth i'w meddwl mor sydyn, mor nerthol, fel y torodd allan yn

y fan i lefain dros y nant. A llefain am ei bywyd dan deimlad o

ddychryn colledigaeth yr oedd y llances ; ac nid gorchwyl hawdd
a fu ei thawelu. Troes yr argyhoeddiad sydyn a hynod hwn yn
wir ddychweliad i'r llances brydferth hon. Ac er na welodd

henaint, eto daeth yn fam yn Israel ; a chofìr yn dda am ei sirioldeb

hawddgar pan yn gweini i'r achos goreu. Mor wresog fyddai

teimladai y lluaws y pryd hyn, fel y byddai dechreu snio cânu

rhyw benill yn ddigon i'w henyn i orfoledd. Dywedir fod Richard

Williams, mab Hafod y Rhisgl, yn myned gyda'r forwyn yn y gert

i bentref Beddgelert, ac iddynt ddechreu canu rhyw benill, ac o

ganu i orfoleddu, a than orfoleddu y daethant i'r pentref. Ond nid

oedd gorfoleddu y pryd hwnw yn beth mor gyffredin yn mhob
rhyw le. Yr hyn a barai syndod oedd, fod y meirch wedi talu

mwy o sylw i'r ffordd na'r neb oedd i'w gyru. Clywsom Richard

Roberts, Caergors, Beddgelert, yn dywedyd eu bod yno, ar yr adeg

boeth hon ar y diwygiad, yn cario gwair, a'i fod ef yn y gadlais yn

gofalu am y dás, ac iddo rywbryd o ben y dâs daflu ei olwg at y
weirglodd, pan, er ei syndod, y gwelai griw y cae gwair wedi

taflu eu cribiniau—yn gorfoleddu ac yn neidio â'u holl egni. A'r

achlysur i hyn drachefn oedd dechreu snio canu y penill,

" Mae'r Iesu oll yn hawddgar,
Vdyw'n wir

;

Mae yn well na phethau'r ddaear,

Vdyw'n wir;

Ennillodd ef fy ftghalOD ;

Ffarwel, eilunod mudion,

Mae gwedd ei wyneb tirion,

Ydyw'n \\ì\\

Vn foroedd o gysuron
;

"ì'dyw'n wir."

Vr ydym yn rhoddi y pecill achod yn llawn, am ei fbd, yn nghyda

phenillion o'r un hd. yn Iioff bemllion y diwypad. Wel, mae yn
anmhosibl i ni, mewn oes mor oer a rhewllyd ar deimladau
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crefyddol ag yw yr un bresenol, gydymdeimlo â theimladau mor
wresog a thanllyd, ac mor barod i dori allan yn orfoledd ag oedd y
rhai hyn. Ac eto dylid cofio nad yw difrawder yr oes galed hon

edî newid dim ar bwysfawredd y pethau a gymhellir arnom i'w

credu yn ngair Duw. Y mae cymaint o echryslonrwydd o hyd yn

ngholledigaeth dyn, a'i weled yn glir, ag a lanwai y dyn cryfaf ei

netoe á dychryn niarwolaeth ; ac mae y fath fawredd gogoneddus

o hyd yn parhau yn nhrefn grâs Duw i gadw pechadur colledig, a'i

adnabod yn ngoleuni'r Yspryd, ag a roddai holl enaid dyn ar dàn

rnewn roawl a chlodforedd ! Nid oes un peth y gweddai i ni

gywilyddio yn gymaint o'i herwydd a bod ein medclyliau yn rhy

ddl i weled, a'n calunau yn rhy ddaearol i deimlo, yr hyn bethau

y mae y Duwdod yn ymogoneddu ynddynt, a'r angylion yu
chwenych eclrych arnynt. Ond ni a gredwn, er pobpeth, fod y
marw( ir sanctaicld—ÿ M meddwl puraicld," i'w gael eto yn nghalonau

miloecìd o'ncened], ond ei fod dan ludw ; a phe delai yr hén awelon

i chwythu arnynt, fe roddid ein ('ymru anwyl eto ar dán er maint

ei chlaearineb !

Yn mis Medi, yn y flwyddyn 1818, sef yn ngwres y diwygiad, y
cynelid y Gyindeithasfa yn Xghaernarfon, yn yr hon y pregethodd

Ebenezer Morris y bregeth hynod ar y geiriau, " Y gwaed hwn a

wna g ,-ruocl dros yr enaid." Pregeth i'w choíio oedd hon. Mae
yr ychydig sycìd eto yn fyw—a rhyw un yma ac un acw ydynt

erbyn hyn—ag oedd yn gwrando pregeth '•

y gwaed hwn," yn
colio yn dda am dani. Nid rhaid ond ei choffa iddynt na bydd eu

llygaid yn y fan yn sirioli. Er y cyfrifid Ebenezer Morris yn
dywysog fel pregethwr yn mhlith ei frodyr, eto fe'i dyrchafwyd y
trn hwn yn mhell uwchlaw iddo ei hun. Yr oedd ei lais yn natur-

iol, fe ddywedir, fel udgorn, yn uchel, yn glir, a soniarus, ac yn

cynhyrfu teimlaclau y galon. Yr oedd pobpeth pregethwr o radd

uchaf wedi cydgyfarfod ynddo yn gyfiawn a phrydferth. Ond ei

Jloédd, fel ein hysbysir, oedd yn coroni y cwbl. Bloecldiai ryw air

fyddai yn ei destyn drachefn a thrachefn, a rhyw oleuni newydd
yn fnachio i deimladau ei wrandawyr gyda phob bloedd. Yr oedd

ei floedd y tro hwn wrth waeddi " Y gwaed hwn," drosodd a thros-

odd, yn fwy o udgorn Duw na dynol. Yr oedd Duw yn y fìoedd,

nes yr oedd beddau yn agoryd, a meirw yn cael eu bywhau. Yr

oedd dylanwad a nerth ei tìoedd, nid yn unig yn cynhyrfu ac yn

tanio y gynulleidfa fawr oedd o'i flaen ar y maes, ond hefyd yn
sobri ac yn distewi y crachfonedd oedd draw yn segura ac yn

dirmygu ar fryn y Twthill. A disgynai eifloedd hefyd fel taran ar

y 'lref, gan grëu braw a syndod ar y rhai a drigent yn y tai ac a

grwydrent yr heolydd. Ië, pregeth i'wchofio a fu hon ! mae pawb
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a'i clywodd yn ei chofio yn mha fyd bynag y maent. Gwnaeth

pregeth "y gwaecl hwn" waith mawr; bu yn godiad i achos y
Methodistiaid yn y dref, ac yn achubiaeth i gannoedd o bechadur-

iaid, fel y gelìir hyderu ; a bu felly i rai cymeriadau tra isel yn

Xghaernarfon, ac yn eu plith un butain gyhoeddus nodedig. Dal-

iwyd y fenyw ddrygionus hon yn ddisymwth megys â gwýs o'r

nef, ac ymddrylliai gan gnofeydd cydwybod ; ond daeth y " gwaed

hwn " a gobaith i'w heuaid trallodedig. A bu y tro iddi yn edifeir-

wch i fywyd. Er y bu ei thymhernaturiol wyllt yn llawer o boen

iddi hi ac ereill drwy ei hoes, eto clywsom Mr. Robert Evans, yr

hên ddiacon enwog yn Nghaernarfon, yn dywedyd am dani ar ryw

achlysur mewn Cyfarfod Misol, yn mhen ugain mlynedd a mwy ar

ol hyn, fod mwy o ôl grâsDuw ar.Jane Prichard na neb a adwaenai

efe. Bu y Gymdeithasfa hon, fel y gallesid disgwyl, yn hynod ar

gyfrif ei gorfoledd. Ymwasgarai y dorf o'r niaes i heolydd y dref,

yn gannoedd, os nad miloedd, mewn hwyl gorfoledd. Rhoes hyn

ail daniad i'r diwygiad, gai: ei weithio rhagddo yn fwy angerddol

naa o'r blaen, os oedd modd. O'r Gymdeithasf'a lion y torodd y

diwygiad drosodd i lànau Mon. l'a mor bell yr ymledodd dros yr

ynys nid ydym yn gwybod. Os ydyw ein hadgof yn gywir, yr

oedd yn ddiwygiad grymua yn Món pan ddaeth y Gymdeithasfa yn

mhen y ddwy flynedd drachefn i Gaernarfon. Ai parhad o'r un

blaenorol oedd hwnw, nid ydym yn sicr.

Fel peth naturiol i'w ddisgwyl, nis gallasai cyffröad mor nerthol

ag oedil y diwygiad hwn barhau am amser maith. Buasai hyny,

ni a dybygem, yn ormod i'r natur ddynol yn y bywyd hwn. Mae

cyffro mawr yn naturiol mewn amser yn disgyn i lonyddwch. Eto

parhaodd gwres y diwygiad yn nheimladau lluaws mawr yn yr

eglwysi i fesur lled helaeth am íiynyddoedd. Ond fel yr oedd y
cyffro yn tawelu, dechreuodd pethau dreio i'w level briodol. A

daeth pethau poenua i ddechreu tori allan mewn cwympiadau a

gwrthgiliadau ; nifer nid bychan o'r rhai mwyaf tanllyd yn y

diwygiad yn dychwelyd, fel yr hwch er ei golchi, í'w hymdreiglfa

ynydòm. A fu rhyw adfywiad crefyddol mewn unrhyw wlad

neuoes, oa byddai i'r diafòì yn y diwedd lwyddo i wneyd rhyw

gav.d <-h"n<> i*w amcanion drygionus ei hun ? Tebj-gol mai at

gyffröadau fel y diwygiad hwu gyda'i deyrnaa y cyfeiria ein

Gwaredwr pan y dywed, "Cyffelyb yw teyrnas nefoedd i rwyd a

fwriwyd yn y môr, ac a gasglodd bob rhyw beth." Pelly yn

gymhwya y bu yma. A bellach, gwaith poenus yr eglwysi a'u

dogion a ín bwrw ymaith y rhai drwg, a gwneyd y goreu <>"r

rhai ila. < >nd wedi tynu yniaith y wear and tear, y> dywed

masnachwyr, yr oedd y cynyrch pur i'r eglwysi yn fawr dros beu.



235

Do, gwnaed gwaith mawr a gogoneddus, a hyny mewn amser byr I

Xid oedd yn holl Arfon cyn y diwygiad hwn, os ydym yn coflo yn
gywir, ond rhyw bymtheg o gapelau, a'r rhai hyny, oddieithr dau
neu dri, yn rhai bychain a salw, wedì eu gwueyd y ffordd rataf.

A dyna hefyd oedd rhif yr eglwysi, oddigerth fod un neu ddwy
wedì dechreu ymffurtìo mewn tai anedd, a'r rhai hyny hefyd yn
wan a thlodaidd, a nifer ohonynt wedi bod er's amser maith yn
boenus o ddigynydd. Golwg isel oedd ar Fethodistiaeth yn Arfon

yn ílaenorol i'r flwyddyn 1818 ; ond yn ganlynol i'r diwygiad
bendithiol hwn, bu raid ëangu ac ailadeiladu braidd yr oll o'r

capelau hyn. Ac yn bur fuan bu raid adeiladu deuddeg neu fwy o

gapelau newyddion mewn manau nad oedd yr un yn tìaenorol, a

sefydlu cynifer â hyny o eglwysi newyddion. Moi ryfeddol y
llwyddodd Gair Duw, ac y cynyddodd yr achos goreu trwy'r

adfywiad hwn. fel y tybiwn, er nad oes genym ystadegau i brorì

hyny, fod rhifedi yr aelodau eglwyaig yn Arfon wedi treblu wrth

yr hyn ydoedd yn tìaeuorol.

Dyma yr adeg hefyd y dechreuodd Methodistáaeth Arfon ddyfod

yn enwog, goddefer y gair, ar gyfrif dyledion eu capelau. Ac y
maent wedi cadw ar y blaen yn eu henwogrwydd hwn, bid a fo,

hyd heddyw. Mae poblogaeth Arfon yn nghorff y triugain

mlynedd diweddaf, fel y mae yn hysbys, wedi cynyddu yn llawer

cyflymach nag un rhan arall o Ogledd Cymru. Ac o ddaioni Duw,
y mue gwrandawiad yr efengyl wedi cynyddu bron yn gyfartal.

Byddai y cynydd mor gyflym, yn enwedig yn ardaloedd y
chwarelau, fel y byddai capel da yn ebrwydd yn myned yn rhy

fychan, a byddai raid ei helaethu. Codai pentrefi poblogaidd

mewn byr amser niewn lleoedd nad oedd neb wedi dychymygu am
y fath beth yn tìaeiiorol ; a rhaid oedd i rywrai ddarparu lle a

moddion crefyddol ar eu cyfer. Gwir y gwnaeth enwadau ereill

eu rhan yn ardderchog at hynyma : a da fu eu gwaith : buasai y
daag yn ormod i un enwad, a hwnw braidd oll yn weithwyr.

Disgynodd y gorchwyl hwn hefyd o ddarparu addoldai ar gyfer

poblogaeth gynyddol ar Fethodistiaeth Arfon yn arbenig ar

adeg wasgedig iawn ar amgylchiadau bydol y trigolion. Yr
oedd masnach y deyrnas wedi parlysu, y gwaith yn brin, a'r

cyflog yn brmach, a holl adnoddau y deyrnas wedi eu trethu i'r

eithaf, oherwydd y rhyfel maith a mwyaf gwastraffus fu yn holl

hanes Prydain Fawr. yr hwn oedd wedi terfynu ychydig yn flaen-

orol i ddiwygiad Beddgelert. Ac felly y gwaith mawr a pharhaus
yn Arfon byth er y diwygiad hwnw a fu adeiladu, ac ail a

thrydydd adeiladu capelau. Ac felly, wrth gymeryd pobpeth yn
nghyd—wrth gofio nad oedd yn Arfon pan dorodd y diwygiad
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dosbarth yn bresenol deuddeg a thriugain, a'r rhai hyny hefyd yn
adeiladau heirdd, ëang, a gorphenedig, ac y bu hefyd ail a thrydydd

adeiladu ar y rhan fwyaf ohonynt, a hyny gan mwyaf gan

ddosbarth o weithwyr, nid rhyfedd fod Arfon wedi cyrhaedd y
fath enwogrwydd ar gyfrif ei dyled. A ydyw yn ormod i ni

awgrymu, pe buaaai y Methodistiaid trwy Gymru wedi anturio yn
gyffelyb i'w brodyr yn Arfon, buasai ein dyled fel Cyfundeb yn
aruthrol mae yn wir, ond buasem ya yymaiat arall o rifedi ! Yr hyn
Bÿdd yn dyfodyn brofedigaeth eto yw, fod amryw o'r capelau pryd-

ferth a gorphenedig hyn yn Arfou ar fyned yn rhy fychain. Xid

oes dim yn fwy trallodus a chapel rhy lawn ond capel rhy wag.

Ond boed a fyddo, na oddefer i waliau ceryg a choed a morter

gyfyngu dim ar achos y Gwaredwr. Yr ydym wedi ymdroi fel

hyn, er ceisio dangos i'n brodyr mewn siroedd ereill paham a pha

fodd y dechreuodd, y cynyddodd, ac y cyrhaeddodd Metho-

distiaid Arfon y fath enwogrwydd ar gyfrif dyled eu capelau.

Cymrchodd yr adfywiad nerthol hwn lu dirfawr o ddynion

grymus a gwerthfawr, y rhai a ddaethant yn golofnau yn yr

eglwy.-d, ac yn eu plith nifer helaeth o flaenoriaid a phregethwyr.

Dyma a fu yn gychwyniad i John Jones, Talysarn, a'i frodyr,

Cadwaladr Owen, a Moses Jones, Robert Owen, ac ereill. Mae
cynyrch Diwygiad Beddgelert erbyn hyn yn mhlitli y byw, modd
bynag, wedi myned yn brin ; ambell i hên frawd a hén chwaer

yma ac acw, fel grawn addfed yn niwedd y cynhauaf ; a bydd son

wrthynt am y " diwygiad mawr" yn cyffwrdd á man tyneraf eu

calon.

Yn ffodus iawn i ardaloedd Arfon, daeth y diwygiad hwn arnynt

yn yr adeg yr oedd eu chwarelau yn dechreu ymagor i fri a

phoblogrwydd ; a thrwy hyny cafodd yr efengyl a'i chrefydd afael

ar barch a theimlad y dosbarth pwyng hwn o weithwyr, paH nad

pdoedd eto ond megys yn ei fachgendod. Ac y mae parchiAir
Duw a'i weinidogaetli wedi dal gafael lled gref yn meddyliau

y mwyafrif mawr o chwarelwyr Arfon a Meirion hyd heddyw.

Onid yw yn ffaith lled hynod, na cheir yn mhlith miloedd

chwarelwyr Arfou a Meirion gymaint ag un yn proffesu Anffydd-

iaeth na Sosrniaeth! Yr ydym yn gwneyd y datganiad pwyaig

hwn ar ol gwneyd yraholiad. Kr nad yw parch i grefydd a'i

phethau ond prin ac arwynebo] gan lawer, eto mae yn fil gwell

na'r hyn fo gwaeth. Atolwg, a geir rhyw ddosbarth arall o

weithwyr ar wyneb y ddaear mor glir oddiwrth yr heresiau

dinystriol a nodwyd, ag yw chwarelwyr Gogledd Cymru ? Gwir

fod meddwdod ac afreolaeth wedi cynyddu yn ddirfawr yn ddi-
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wedâar yn mhlith y dosbarth hwn fel gyda phob dosbarth o ddyn-
ion. Tybia dyeithriaid wrth gyfarfod â nifer o chwarelwyr
ieuainc ar yr heol, ar y statûm, ac yn y train, kc. a'u gweled mor
feddwon ac afreolus, fod y chwarelwyr fel dosbarth yr isaf mewn
cymdeithas. Nîfl gall dim fod yn fwy camsyniol. Erbyn gwneyd
eyfrif lled fanwl, yn ddiweddar caed allan nad oedd y rhai meddwon
afreolus yn eu plith ond rhy brin yn chwech neu saith y cant. A ellir

dywedyd hyn am ryw ddosbarth arall o ddynion, isel neu uchel ?

Mae i'r chwarelwyr eu diffygion luaws, bid gwir. ac mae iddynt le

mawr i ymwellhàu, ond mae iddynt hefyd eu rhagoriaethau. Pa
ddosbarth o ddynion, a chyrueryd y mwyafrif mawr o honynt. a

geir mor barchus i Air Duw a gweinidogaeth yr efengyl ? pa
ddosbarth yn pwrcasu cymaint o bob llyfrau? pa ddosbarth mor
haelionus at bob gwaith da ? a pha ddosbarth a chynifer o honynt

yn llwyrymwrthodwyr oddiwrth ddiodydd nieddwol ? Ond pa

ragoriaeth bynag a berthyn iddynt fel adran fawr o'r dos-

barth gweithiol, mae y cwbl i'w briodoli i ddylanwad efengyl

Crist. Am danynt fel dosbarth dywedwn yn ngeiriau Cowper am
Brydain,

" With all thy faults, 1 love thee still."

Medi, 1878.

GOLWG AE, ADFYWIAD CREFYDDOL Y
FLWYDDYN 1832.

Fel y mae yn hysbys i'r rhai sydd mewn oed i gofio, bu amryw
adfywiadau neu ddiwygiadau crefyddol trwy rauau o Ogledd
Cymru, ac am a wyddom ni trwy ranau o'r Deheudir, ar ol yr un
a ddechreuodd yn Meddgelert, at yr hwn y cyfeiriasom yn jnr

ysgrif flaenorol, pan oedd M bÿs Duw " mor amlwg. Y cyntaf a

ganlynodd a dorodd allan yn y flwyddyn 1832; o leiaf. dyna yr

adeg yr oedd yn ei rym yn Arfon. Wrth fyned heibin. ^allwn

nodi mai blwyddyn i'w chofio a fu hon yn hanes Prydain Pawr,

gan mai dyma y flwyddyn y pasiwyd y Refbru Bill, a hyny wedi
yr ymdrech mwyaf egniol a phenderfynol gan y Toriaid yn ei

erbyn, a chan y Whigiaid o'i blaid ; ymdrech mor fileinig, yn wir,

ag a beryglodd yr orsedd a bodolaeth T yr Ai-glwyddi, ac a

ddygodd y wlad o fewn dim i ddiph^ws chwyldroad. Ond tra yr

oedd rhanau ereill ot deyrnas yn y cyffro politicaidd mwyaf , yr

oedd Cymru dawel, oedd hyd yn hyn heb ymddeffro i gwestiynau
politieaidd, yn cael ei deffroi gan adfywiad crefyddol, a'i dyfrhau
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â chawodydd bendithiol efengyl y tangnefedd. Er nad oedd y
diwygiad hwn yn llawn mor rymus a'r un a ddechreuodd yn
Meddgelert, eto yr oedd yn fwy cyffredinol. líyd yr ydym ni yn
gallu cofio, bu diwygiad 1818 braidd yn gwbl gyda'r Methodistiaid,

a brodyr parchus o enwadau ereill yn ei ddiystyru, gan ei gyfrif

yn benboetlmi Methodistaidd. Eithr am ddiwygiad 1832, yr oedd

pob enwad fel eu gilydd yn ei werthfawrogi ac yn ei fwynhau. A
da iawn fu hyny. Yr oedd y Methodistiaid, ar ol cael y diwygiad

blaenorol braidd yn gwbl iddynt eu hunain, yn y brofedigaeth o

dybied eu bod hwy yn fwy yn ffafr y Goruchaf na Chyfundebau
ereill, ac mai yr eiddo hwy oedd y diwygiadau. Ond trwy yr

adfywiad diweddaf hwn, cawsant ddeall " nad yw Duw dderbyn-

iwr wyneb, eithr yn mhob cenedl," yn mhob enwad, " y neb sjTdd
yn ei ofni ef, ac yn gweithredu cyfiawnder, sydd gymeradwy
ganddo ef." A gwelodd yr amrywiol enwadau Ymneillduol fod y
diwygiadau hyn yn bethau i'w ffafrio yn hytrach nag i'w dibrisio

;

a chawsant eu rhan.

Nid yw ein hadgofìon, rywTfodd, yn gallu bod mor fanwl gyda'r

modd, y lle, a'r pryd, y dechreuodd yr adfywiad hwn â'r un a

ddechreuodd yn Meddgelert, pe byddai hyny o ryw bwys. Eithr

dechreuodd y tu hwnt i'r Eifl, yn Lleyn neu Eifionydd, os nad

oedd yn cyd-ddechreu mewn amryw fanau braidd ar unwaith.

Yn misMediynl831, mewn Cymdeithasfa yn Mhwllheli y pregeth-

odd Mr. Elias y bregeth hynod ar y geiriau " Cyfoded Duw,
gwasgarer ei elynion, a fföed ei gaseion o'i flaen Ef." A chydna-

byddir fod y bregeth ryfeddol hon wedi parotoi yr eglwysi i'r

diwygiad grymus a dorodd allan yn mhen rhai misoedd ar ol hyn.

Un o lawer o droion hynod Mr. Elias a fu y bregeth hon. Mae yr

ychydig o'i gwrandawyr ag sydd eto yn fyw yn cofio yn dda am
dani hyd heddyw. Byddai Mr. Elias bob amser, fel y mae yn

hysbys, yn arfer bod yn feistr y gynulleidfa. Gwrandawsom lawer

arno ; ond ni chlywsom ef erioed yn digwydd bod yn llai nag ef

ei hun, fel y digwyddai i bregethwyr ereill, pa mor enwog bynag.

Yn wir, byddai yr olwg ar John Elias pan y cyfodai ac y safai

gerbron cynulleidfa, arunwaith yn ei meistroli. O leiaf, felly y
gwelsom ac y teimlem ni. Y'r oedd yr olwg ar Elias y tro hwn yn

Sasiwn Pwllheli, pan y safai o flaen y gynulleidfa fawr, ac y
darllenai ei destyn yu bwyllog a hyglyw, yn deffro ystyriaeth y
dyrfa fod ganddo genadwri Duw i'w chyhoeddi, a'i fod ef ei hun

yn tt'inilo i'r bywT oddiwrthi ; a bu raid i'r gynulleidfa cU'imlo felly

cyn y diwedd. Ai nid dyma yn wastad ddirgelwcb, pregethu

llwyddiannus ? Pan y dwysdeimla pregethwr, bydd raid i'w

wrandawyr deimlo rhywbeth. Atolwg, a oes dim nodiadau o'r
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bregeth hynod hon i Mr. Elias wedi eu cadw gau neb ? Mor bell

ag yr ydyni yu gallu cofio, darfu iddo, wrth gynihwyso ei destyn

at agwedd bresenol y wlad, gyda'i hyawdledd augbydmarol, dynu
daiiimiad tywyU a phrudd o agwedd foesol a chrefyddol y geuedl

;

pechu rbyfygus a phenuchel oedd argynydd ac yu llenwi y wlad,

a hyny yn nghauol goleuni yr efengyl, a bod y drygau oedd yn
llifeirio yn y byd oddiallan yn tori i rnewn yn llifeiriaut i'r

eglwysi, "y gelyu yu dyfod i niewn fel afon," a disgyblaeth yr

eglwysi yu rhy lesg i'w atal, ac o'r herwydd fod yr Arglwydd yn
cuddio ei wyueb oddiwrtbyiit : ac yu gerydd ar ei bobl oherwydd
eu balchder yspryd<jl a'u hunan-ddigonedd. yn eu gadael i fyued

yn nilaeii gyda'i waith heb ei gynorthwyon grasol, megys yn
awgrymu iddynt, " Gan eich bod yn gallu gwneyd hebof ti. myfi a

äf ac a ddychwelaf i'm lle. hyd oni chydnábyddoch eich bai a

cheisio fy wyneb : ewcb chwithau rhagoch fel yr ydych : pregeth-

wcb, dysgwch, a llwyddwch." Och ni ! meddai y pregethwr

hyuod. llwyddo heb Dduw ! Uwyddo i lenwi y wlad â gwatwarwyr,
a'r eglwysi k rhagrithwyr ! Nid rhyfedd, gau hyny, fod ei gaseion

Ef mor hf, a'i elynion yn gofyu mewD dirmyg, Pa le yu awr y
mae eich Duw chwi ? Fel hyu yr elai Mr. Elias yn mlaen gyda'i

ddarluniail tywyll, gan ddefnyddio ymadroddion cryfion a chyn-

hyrfus, ac â'i hyawdledd llifeiri<:i yn cario y cwbl u'i liaeu. Erbyu

hyn, dyma y gynulleidfa fawr wedi ei nieddiannu gan brudd-der

dwys, a'i chau i fyny mewn tywyllwch oedd yu ymylu ar anobaith.

Gofynai aml un iddo ei huu, u Weà, wel, pa beth ddaw ohouom ?
" a

gruddfanai y Uuaws dan faich y geuadwri. Ar hyn, yn ol ei arfer,

pan fyddai ei feddwl yu llawn cyffro,. ac am daíiu rhyw wirionedd

adref, wele y pregethwr am foment yn ymatal ; a theimlai pawb
fod

" Ei atal ddywedyd
Yn gyfrwng <:>'i hyawdledd cu."

Tybiai llawer fod disglaerdeb wyuebpryd angel yn ei wedd. Yna gau

ddyrchafu ei law, a chyfeirio â'i fs, codai ei olygon tua'r neJ

ar ben ei lais uchel, ciir. gwaeddai, " Cyfoded Dtt^", gwasctARer
EI ELYN'ION, A FFOED EI GASEION O'l FLAEX Ef ?

" Os lUld Oedd

y ddaear dan draed y gynulleidfa yn crynu. fel y tybiai rhai. yr

oedd uffern yn crynu ! Yr oedd uerthoedd y byd a ddaw yn y
lleferydd. Mae teimladau prudd ac ochain distaw y miloedd yn

cael goll}-ngdod mewn goleuni gobaith—pob llygad ya ffynon o

ddagrau—yr Amenau i'r weddi heb rifedi, a'r un modd y diolch

—

diolch—diolch, yn ngwyneb fod gobaith eto. Yna elai y pregethwr

rhagddo bellach, mewn rhyw hyawdledd goruwch-ddynol, i ddar-
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lunio pa beth a fyddai i'r eglwys- i'r byd—i'w elynion a'i gaseion,

pan gyfodai Duu\ Byddai ceisio darlunio yr hyawdledd rhyfedd,

yn nghyda'r dylanwad gorthrechol ar y gynulleidfa fawr, yn
rhwyin o fod ynom yn fethiant truenus. O'r diwedd boddwyd
llais uchel a chlir ypregethwr gan lêf gorfoledd y dyrfa luosog.

Bu y bregeth nerthol hon yn foddion i ddychwelyd lluaws i'r

eglwysi ar y pryd. Ac er na thorodd y diwygiad allan yn union-

gyrchol, eto bu pregeth Mr. Elias yn barotoad bendithiol iddo.

Gwelodd a theimlodd pobl grefyddol Lleyn ac Eifìonydd fod yn
rhaid cael Duw i lwyddo ei waith, ac os ydoedd wedi darfod

o'r ddaear, nad ydoedd felly o'r nefoedd. Ac ni adawsant lonydd

iddo hyd oni chyfododd a thrugarhau wrth Seion.

Rywbryd cyn diwedd y flwyddyn hon (1831), yr oedd pregethwr

arall, ac un ofnadwy a dyeithr, wedi cychwyn i'w daith o rywle yn

nghanolbarth Asia, gan deithio yn gyflym trwy Rwssia, Awstria,

a Germany a pharthau ereill y Cyfandir, gan greu dychryn a

gwneyd galanastra yn y ffordd yr elai

—

y choleba marwol. Yr

oedd y son am ei ddynesiad yn peri arswyd yn meddyliau pawb.

Cyn hir daeth y newydd ei fod wedi tirio yn Ngogledd Lloegr, ac

ar fyr daeth i Gymru. Nid oedd yn arbed na gradd nac oed
;
yr

oedd ei saethau angeuol yn cyraedd y palas fel y bwthyn. Ac i

chwanegu at y dychryn, ni wyddai y meddygon yn y byd pa beth

i'w wneyd o hono, gan fel yr oedd mor hollol ddyeithr iddynt.

Rywbryd yn ngwanwyn 1832, cyhoeddwyd dydd o ympryd i

ymostwng ger bron Duw oherwydd y pla, ac i erfyn am arbed-

iad. A'r fath oedd yr arswyd a feddianai bawb, fel y caed pob

llàn a chapel yn llawn am y diwrnod hwnw, bid a fo. Bu yniwel-

iad y pregethwr arswydus hwn yn foddion i brysuro yr adfywiad

crefyddol rhagddo, yr hwn oedd eisoes wedi dechreu ymdaenu
tua Lleyn ac Eifionydd, trwy ddifrifoli meddyliau dynion a'u

deffroi i ystyriaeth o'u perthynas â byd arall. Atolwg, ai nid yw
y difaterwch trwehus o genadwri dyner yr efengyl, sydd yn
bresenol wedi ymdaenu fel niwl barug dros fyd ac eglwys, yn

cymhell Duw i anfon y pregethwr erchyll hwn, neu ryw un
cyffelyb iddo, i'n deffroi o'n trwingwsg ysbrydol ? Gyr Duw pa

fodd i daro fel y bydd raid i bawb deimlo.

Fel y crybwyllasom, y tu hwnt i'r Eitì yn Lleyn ac Eifionydd

dechreuodd ac yr ymdaenodd y diwygiad liwn gyntaf. Yr ydym yn

cofio yn dda fel yr oedd ei sn yn dyfod i Arfon o'i flaen. Vr

oedd y son am dano yn creu syched am ei gael, fel ani y gwlaw ar

amser syclider, a hyny hefyd yn barotoad i'w dderbyn. Mawr
oedd y llawenydd pan ddeallwyd ei fod wedi tori allan tua

Chlynog a Llanllyfni. Yn mhen enyd yr oedd holl ardaloedd
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Arfon yn im berw byw o adfywìad crefyddol. Pa fodd y bu
mewn siroedd ereill, nid oes genym yr im fantais i wybod ; ond yr
ydym yn tybied i ranau helaeth o'n gwlad gael eu dyfrhau gan y
cawodydd graslawn hyn.

Cynyrchwyd y diwygiad hwn. fel yr un o'i flaen a ddechreuodd yn
Meddgelert, gan dywalltiad grymus o'r Ysbryd Glân trwy weinidog-

aeth y gair
; y pregethu wedi ei wisgo â nerth o'r uchelder. Xis gall-

asai hyawdledd na dawn dynol ar eu heithaf gynyrchu y fath

effeithiau, na dim yn debyg. Nid oedd pregeth rymus Mr. Elias yn

Mhwllheli ond blaenbrawf o lawer o bregethau yr un mor nerthol

a fu trwy y wlad cyn pen y deuddeng mis. Peth cyffredin y
pryd hwnw a fyddai cynulleidfa yn cael ei gorchfygu yn LLwyr

gan nerth yr efengyl ; nid nerth hyawdledd dynol—yr oedd hwnw
y pryd hyn ar ei uchelfanau—ond " nerth Duw" os gwelwch yn
dda !—a'r gynulleidfa dau ei ddylanwad yn toddi yn foddfa o

ddagrau, ac o'r diwedd yu gorfod tori allan mewn llèf gorfoledd.

Ar rai adegau, byddai y Nerth Dwyfol yn tori i mewn yn sydyu

heb ei dcüsgwyl, megys gydag un gair, fel gwynt nerthol yn
rhuthro ac yn llenwi y lle, annuwioldeb mewn dychryn, y caled-

galon yn toddi yn llyn—cydwybod yr anghredadyn yn gorfod

tystio fod Duw yn wir yn llanw y lle ! Peth a welwyd, a pheth

a brofwyd gan lawer sydd eto yn fyw, ydoedd hyn. " Y peth

hwn "
y galwai Pedr ef ; ond " y peth hirnu:" y gelwir ef bellach

gan y nifer fu yn dystion ohono.

Ië, y weinidogaeth nerthol ! mae yn amheus genym a fedydd-

iwyd yr un genedl â chymaint o'r nerthol gyda gweinidogaeth y
gair ag a brofwyd genym ni fel cenedl a chyfundeb, yn enwedig yn
adegau y diwygiadau grymus a fu genym dan sylw, yn nghyda'u

cyffelyb yn flaenorol iddynt. Gelwir y dylanwad Dwyfol hwn yn
" nerthoedd y byd a ddaw.'' A pha enw mwy priodol ? y byd
mawr, ysprydol ac anweledig, yn gollwng rhyw fesur prin o'i

gynwya ei hun i'n byd bychan a daearol ni ! Pa ryfedd, gan hyny,

ei fod yn beth mor ddyeithr, mor nerthol, ac mor annirnadwy ?

gwasanaeth a chynulleidfa grefyddol dan eneiniad yr Yspryd

Glân. ! mor brydferth ac mor ogoneddus ! Mae yn deilwng o

sylw nad yw y " peth hwn " byth yn disgyn i'n daear ni ond yn
ei gyuulliad priodol ei hunan. Ni adnabyddwyd mohono erioed

mewn naSeneddna ehwareud, mewn Coneert iZr<r/7nacEisteddfod,

nac tm cyuulliad arall o dalentau dynol, ond yn unig yn y cynull-

iad hwnw ag y mae yr Iesu bencügedig wedi addaw bod yn ganolwr

iddo. Y nefolion leoedd o hyd ydyw y fan i ddisgwyl am y nefotion

bethau.

Yn mhob adfywiad crefyddol y gwyddom am dano, byddai rhai

Q
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pregethwyr yn fwy nag ereill yn cael eu bedyddio âg yspryd y
diwygiad. A digwyddai weithiau fod pregethwyr o ddoniau digon

cyffredin â'u gweinidogaeth am yr adeg, dan eneiniad yr Yspryd,

yn gwneyd gwaith mawr, ac ani y pryd yn cael eu dyrchafu yn
anrhaethol uwchlaw iddynt eu hunain ; ond y brodyr hyny,

drachefn, ar ol i'r cyffro dawelu, yn disgyn i*W lerel briodol, ac

weithiau ialaw hyny. Byddai Duw trwy hyny yn dangos fod
" ífolineb Duw yn ddoethach na dynion, a gwendid Duw yn gryfaeh

na dynion." Yr oedd cewri fel pregethwyr yn y wlad yn adeg y
diwygiad sydd genym dan sylw. Yr oedd John Jones, Talysarn, y
pryd hwn, yn nghyflawnder ei nerth, ac wedi ei lenwi âg yspryd y
diwygiad. Cofir yn dda gan lawer sydd eto yn fyw, fel y byddai

ei weinidogaeth nerthol, yn arbenig y pryd yma, yn berwi y
cynulleidfaoedd lluosog a gyrchai i wrando arno pa le bynag y
byddai. Yr oedd nifer o frodyr ereill, a gyfrifid yn llawer ialaw

iddo ef fel pregethwyr, eto wedi eu bedyddio â mesur helaeth am

y pryd o'r un yspryd ; a bu eu gweinidogaeth yn fendithiol i droi

llaweroedd at yr Arglwydd. Ond dichon mai y mwyaf llwydd-

iannus yn adeg y diwygiad hwn, fel, yn wir, trwy ei oes, i ddeffroi

meddyliau dynion a'u dychwelyd at Grist a'i grefydd a fu

Cadwaladr Owen, Dolyddelen. Yr oedd John Williams, Llech-

eiddior, hefyd y tymor hwn, ys dywedai Mr. Lloyd, Beaumaris,

am dano, fel óg fawr yn rhwygo ac yn dryllio yffordd yr elai. Vr

oedd gweinidogaeth ysgythrog y gr hynod hwn yn cael gafael,

rywfodd, ar ddosbarth o ddynion ag yr oedd pregethu pawb ereill

yn eu pasio. Yr ydym yn cofio fod Mr. Griffith Ilughes, Edeyrn,

er's llawer blwyddyn bellach, niewn cyfarfod o bregethwyr mewn
Cwrdd Misol yn Moriah, Caernarfon, yn gwneyd sylw i"r perwyl a

ganlyn : mai " anffawd i ni fel Cyfundeb a fyddai i'r pregethwyr

oll fyned yn rhy debyg i'w gilydd; fel cywion gwyddau, yr un

faint, yr un lliw, a'r un llûn." Yr oedd hyny ar y pryd yn cael ei

ddarogan^y byddai i goethder a disgyblaeth dysgeidiaeth Athrofäol

leihau, os nad dinystrio, y gwahaniaeth naturiol rhwng dynion â'u

gilydd. Ychwanegai Mr. Hughes, "Dyna yr hên frawd, John
Williams, Llecheiddior, wedi cadw noayl. Yr oedd ganddo ef

ddosbarth o wrandawyr nad oedd neb arall yn gallu pregethu

iddynt. Mae ei wrandawyr ef bellach wedi eu gadael heb

bregethwr. Gk)beithio ycyfyd Duw rywun i bregethu i wranda-
wyr John Williama." Cîywaom am im o'rdosbarth hwn yn dyfod

i'r capel i wrando John illiama un boreu Sabboth, ac yn myned
adref dan ei regu, ac eto yr un creadur barbaraidd yu pry.suro i

gapel arall i'w wrando at yr hwyr, ac yn myned adref dan weddîo.

^lae y dosbarth yma wedi cynyddu yn ddirfawr yn ein hardaloedd
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poblogaidd er y pryd hwnw, ac y maent eto, rywfodd, heb neb i

bregethu iddynt. A pha ryfedd eu bod mor farbaraidd ? YsLyriwn

mai priodol gwneyd yr adgof hyn o'r hên frawd o Lecheiddior,

gan y bu ei weinidogaeth arw mor fendithiol i laweroedd, yn
arbenig yn adeg yr adfywiad dau sylw.

Er nad oedd y diwygiad hwn mor nerthol, o ran ei effeithiau ar

gorff a theimlad a'r un blaenorol, eto byddai arddeliad anghyffredin

yn fynych ar y pregethu. a llawer yn tori allan ruewn hwyl gor-

foledd. Ond plant a phobl ieuainc, gan niwyaf, a fyddai yn eadw
niwyaf o dwrf . Bu yr adfywiad hwu yn achubiaeth i uifer luosog o

bechaduriaid, fel y profodd eu bywyd dilynol. Ychydig ohonynt

bellach sydd i*w cael yn mhlith y rhai byw. Heb sou am yr hyn a

wnaed mewn siroedd ereill, ac yn mysg enwadáu ereill, ychwaneg-

wyd drwyddo rai miloedd o eneidiau at eglwysi y Methodistiaid

yn unig yn Sir Gaernarfon.

Eithr, megys yn niwedd pob adfywiad cyffrous, pau dderfydd y
cyffro, ac yr oera y teimladau, y bydd Uawer yn dychwelyd at eu

hên arferion, felly hefyd y bu yn niwedd yr adfywiad hwn. Yr

oedd diota a meddwdod eto mewn rhwysg. Dirwest, fel cymdeithas,

heb ei geni, na neb yu breuddwydio am dani, ac eistedd yn y
dafarn yn cael eclrych arno gan bawb yn beth digon parchus. Bu
hyuy yn fagl i lawer. Ond anlladrwydd yn benaf a fu yn nithio

disgyblion ieuainc y diwygiad. Fel yr oedd y diwygìad yn oeri,

gwnaeth y drwg hwn hafoc difrifol yn yr eglwysi, a hyny hefyd

ar ryw nifer o'r rhai mwyaf poethlyd yn ngwres y diwygiad.

Wrth weled hyny, tybiodd rhai fod yr hyn a fyddo yn deffroi ac

yn gwresogi teimladau y galon yn gwneyd dynion hefyd yn fwy

agored i ymosodiadau chwautau anianol ; ac os na bydd y cyfryw

deimladau gwresog dan ddylanwad sancteiddiol yr Yspryd Glân,

mae yn bur debyg y gall hyny fod yn gywir.

Pa fodd bynag, daeth un daioni parhaol o'r diwygiad hwn. Hyd

y gwelsom ni, byddai pob diwygiad yn deffroi yr eglwyà at ryw
waith penodol a fyddai wedi ei ordeinio iddynt gan eu Harglwydd.

Trwy ddiwygiad Beddgelert, defErowyd eglwysi Arfon, yr ydym
yn sicr, i feddiannu y " tir lawer iawn oedd eto i'w feddiannu."

Yr ydyni yn enwi Arfon o hyd, am mai am y rhan hon o'r wlad y
gwyddom oreu. Y daioni anmhrisiadwy a ddaeth i eglwysi Arfon,

ac am a wyddom na bu yu gyffelyb mewn manau ereill, trwy

adfywiad 1832, oedd eu deffroi i dalu mwy o sylw ar, ac i arfer

gwell gofal am, y plant a fegid ynddynt. Er y byddai plant

proffeswyr yn cael eu cychwyn yn yr eglwysi yn flaenorol i hyn, ac

mewn rhai manau yn cael eu harfer i
í; ddywedyd eu hadnodau,"

ac y byddai cyfarfodydd a elwid yn " seiat y plant "' yn cael eu
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cynal yma ac acw ; eto, rywfodd, nifer bychan mewn cymhariaeth

o'r plant hyny a fyddai yn aros yn yr eglwysi i oedran priodol i'w

derbyn i gytiawn aelodaeth. Byddent yn ymadael o'r eglwysi yn

dô ar ol tô, pan gyrhaeddent ddeuddeg neu bymtheng mlwydd oed.

Barnai yr hên bobl nad cymhwys derbyn rhai pur ieuainc i

gymundeb heb argoelion lled glir ynddynt o ofn yr Arglwydd. O
leiaf, felly y byddent o fewn y cylch adnabyddus i ni. Pe buasai

ystadegau yn cael eu casglu a'u cyhoeddi y pryd hwnw fel yn

bresenol, ni a dybiem y buasai y nifer ar y golofn, " Derbyniwyd o

hâd yr eglwys " yn druenus o fychan. Ond gan fod yr adfywiad

hwn yn dylanwadu mor rymus ar blant a rhai pur ieuainc,

dechreuwyd meddwl o ddifrif am wneyd y goreu ohonynt. Ac os

ceid rhyw argoel o ddifrifwch crefyddol ynddynt, hwy a dderbynid

yn bur ieuainc i gyflawn aelodaeth. Ac o hyny hyd yn bresenol,

derbyniwyd llawer mwy, fel yr ydym ni yn credu, i aelodaeth

eglwysig o hâdyr eglwys, fel eu gelwid, nag a dderbyniwyd o'r un
cyfeiriad arall. O'r " hâd sanctaidd " hwn bellach y gwneir i fyny

y corff mawr o'n pregethwyr, a'n blaenoriaid, a'n prif ddynion.

Cyflawnodd yr Arglwydd yn nodedig ei addewid arnom,
" Tywalltaf fy Yspryd ar dy hâd, a'm bendith ar dy hiliogaeth ;

"

a daeth y meibion yn lle y tadau yn dywysogion—yn Bwyddwyr a

dynion blaenllaw—gyda'r gwaith da trwy holl eglwysi y Cyfundeb;

a'r un modd daeth y merched yn lle y mamau i weini i'r Iesu a'i

achos. Ni a gredwn mai diwygiad 1832, yn benaf oll, a roes y
syinbyliad hwn o wir ofalu am hâd yr eglwys yn ein Cyfundeb.

Ac mor ryfeddol a fu y ffrwyth ! Os ydym, fel yr ofna rhai, wrth

dderbyn rhai ieuainc fel hyn i gyflawn aelodaeth, oherwydd rliyw

ddiffygion neu gilydd, yn dwyn i mewn i'r adeiladaeth eglwysig fwy
nag a fyddai ddymunol o'r defnyddiau diwerth, coed a gwair, a

sofl, yr ydym trwy yr un moddion yn cael i'r adeilad y defnyddiau

mwyaf gwerthfawr, aur, arian, a meini drudfawr; defnyddiau y
bydd eu gwir werth a'u rhagoriaeth o hyd yn dyfod yn fwy-rwy i'r

golwg.

Rhagfyr, 1878.

ADFYWIAD CREFYDDOL Y BLYNYDDOEDD
1839 A 1840.

Cyn dyfod i ddechreu ymdroi gyda'r adfywiad bendithfawr a fu

yn y blynyddoedd a nodir yn y penawd uchod, priodol, dybygem,
fyddai aroa ychydig gyda diwygiad arall, yr hwn, os nad oedd yn
hollol o natur grefyddol, eto ydoedd y peth nesaf at hyny, sef y
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Diwygiad Dirwestol, neu Lwyr-ymataliaeth, fel ei gelwid ar y
cyntaf. Yr oedd yr ysgogiad llwyr-ymataliol wedi eychwyn, a

gwneyd gwaith mawr, yn flaenorol i'r adeg a nodwyd uchod, ac

wedi parotoi y ffordd yn rhagorol i'r adfywiad crefyddol a ganlyn-

odd. Yn wir, yr oedd y diwygiad a'r adfywiad, y naill yn rhedeg

i'r llall, fel nas gellid ac nas dylid ceisio eu gwahanu.

Yn flaenorol i doriad allan y diwygiad llwyr-yrnataliol, yr oedd

diota a meddwdod wedi cyrhaedd eu pwynt uchaf. Yr oeddynt fel

llifeiriant o lanw cryf, o hyd yn codi yn uwch uwch, ac yn bygwth

boddi y genedl, pob oed a gradd, mewn diluw o anghymedroldeb.

Yr oedd yr ymarfer â diodydd meddwol wedi dyfod yn gyd-bleth-

edig â holl arferion y genedl, yn gymdeithasol, teuluaidd, a

chrefyddol. Tybid nas gellid na phrynu na gwerthu, trafaelio na

gorphwys, bwyta na chysgu, pregethu, priodi na chladdu, heb eu sym-

byliad. Ystyrid na byddai y croesaw yn gyflawn mewn t capel na

llett, nac unrhyw d arall, oni ddygid y ddiod feddwol i'r bwrdd.

Edrychid ar fasuachu mewn diodydd meddwol mor barchus ag

unrhyw fasnach—cadw tafarn mor barchus a chadw siop. Yr

oedd eistedd ac ymdroi yn y dafarn, hyd oriau hwyr, yn beth a

dybid nad oedd gan neb hawl i'w feio. Ni chyfrifid undyn yn

feddw os gallai rywfodd eistedd ar ei farch, neu gerdded y ffordd

heb syrthio i'r clawdd ac i'r ffos. Trwy fod mor hawdd cael

trwydded i werthu diodydd meddwol y pryd hwnw, yr oedd yr

holl wlad wedi ei llenwi à thafarndai, a llawer ohonynt yn gutiau

o'r fath isaf yn mhob ystyr. Ac i chwanegu at yr afiwydd, yr oedd

disgyblaeth eglwysig yn yr achos o ddiota a meddwdod, rnewn

lluaws mawr o eglwysi, yn llesg, gan nad oedd llawer o'r swydd-

ogion eu hunain yn ddigon dieuog i'w gweinyddu. Mae llawer o

gwyno genym, ac nid heb achos, oherwydd y cynydd dychrynllyd

sydd wedi bod ar ddiota a meddwdod yn yblynyddoedd diweddaf ;

ond y mae eto bellder dirfawr rhwng y drygau hyn â chyfodi i'r

pwynt uchel y buont unwaith ; ac, yn wir, ni chyfodant i hyny

byth mwyach, gwnaed uffern a'i hofferynau eu gwala.

Yr oedd llawer o bobl grefyddol a dyngarol yn ystyriol o'r

sefyllfa ddifrifol yr oedd y wlad ynddi, ac eto yn methu gwybod

pa 'fodd i atal y pla, a gwaredu y genedl rhag y trychineb ofnadwy

oedd yn bygwth llwyr ddinystr. Yr oedd pob pregethu, dysgu, a

rhybuddio hyd yma yn rhy wan i atal y genllif. Yr oedd hên

arferion y wlad, a'r cawr o feddwdod, yn eu dirmygu. Yn gyntaf

oll, ffurfíwyd a dechreuwyd sefydlu (Jynideithasau Cymedroldeb,

fel eu gelwid. Yr oedd y cymdeithasau hyn yn anog llwyr-

ymataliad oddiwrth bob gwirodydd poethion, ond yn caniatau

ymarfer cymedrol o bob diodydd meddwol ereill. Dechreuwyd
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sefydlu y cymdeithasau daionus liyn, fel llawer o bethau daionus

ereill, yn America. Yn bur fuan daethant i'r wlad hon, ac yn
ebrwydd yr oedd gan bob ardal trwy Gymru ei Chymdeithas

Cymedroldeb. Un daioni a gynyrchodd y cymdeithasau hyn oedd

agoryd llygaid dynion da i weled anferthwch drygau y diodydd

rneddwol, ac nad oedd neniawr ddewis arnynt. Yr oedd drygedd
meddwdod yn weledig i bawb o'r blaen, ond yr oedd drygedd y
diodydd a*i cynyrchai, rywfodd, o'r golwg. Gwelwyd yn fuan fod

y cymedroldeb hwn yn rhy wan i gyfarfod á'r mawr-ddrwg. Yr
eithaf a ellid ddiagwyl oddiwrtho fyddai cadw dynion cymedrol
rhag myned yn anghymedrol; ond am waredu y meddwon
gwelwyd ei fod yn ddirmygus o eiddil at y fath amcan.

Yn America drachefn y cychwynodd yr ysgogiad llwyr-ymatal-

iol. Mae ein cefndryd yr ochr arall i'r Werydd wedi rho'i eyehwyn
i beth mawr o ddaioni yn mhob rhyw fodd. Mnai Jonathan
Edwards mai yno y dechreua y milflwyddiant ; ac y mae yr argoel-

ion o hyny erbyn hyn yn llawer cryfach nag yn ei ddyddiau ef

.

Llyncwyd yr idea o lwyr-ymataliad yn bur fuan yn y deyrnas hon.

Yn Preston, yn Lancashire, oa ydyniyncofio yn gywir, y sefydlwyd

y (iymdeithas Lwyr-ymataliol gyntaf o fewn Prydain ; rhyw frawd
yno ag atal dywedyd arno, meddir, yn ei sêl yn gwaeddi y gair

total yn te-e-totaì, a fu yn achlysur i roddi yr enw teetotal ar yr
ysgogiad. Daeth yr enw hwn yn un cyffredin ar lwyr-ymataliad,

yn enwedig gan ei ddirniygwyr. Yn y flwyddyn 1S35, yn un o

gapelau Lerpwl, y ffurfiwyd y Gymdeithas Lwyr-ymataliol gyntaf

yn mhlith y Cymry. Os oes rhai o'r ysgub flaenffrwyth hono i'w

cael yn mhlith y byw, ac wedi parhau yn ffyddlawn i'w hym-
rwymìad, yr ydym ynbarnu y teilyngant hwy fawi sylw apharch.

Yr ydym yn cofio yn dda fod gr o Lerpwl o'r enw Robert
Williams, tua'r adeg hon, yn dyfod ar ymweüad at berthynaaau

iddo yn ardal Dinorwig, ac yn llawn o'r sêl lwyr-ymataliol.

Cyhoeddwyd cyfarfod iddo yn y capel i ddwyn yr achoa i sylw yr

ardalwyr. Aeth y cyhoeddiad yn ferw gwyllt farwy y chwarel, a

llanwyd y capel. Y noswaith hono yn nghapel Dinorwig, cawsom
y fraint, yn nghyda dau o frodyr ereill yn y weinidogaeth, o

lawnodi yr ymrwymiad llwyr-ymataliol
; y tri phregethwr cyntaf,

dybygem, a wnaeth hyny yn Nghymru. Gcddefer hyn o fóst. V
ddau ereill oeddynt y Parch. Thomas Edwards, gweinidog yr
Annibynwyr yn Hbenezer, a'r Parch. Ellis Fouìkes, yn ddiweddaf o

Upper Bangor; gwýr da a fuont ffyddlawn yn ogwasanaeth en
Harglwydd hyd eu bedd. V cyfarfod hwn yn nghapel Dinorwig
fu y cyfarfod llwyr-ymataliol cyntaf yn y wlad hon ; a bu yn dra

llwyddiannus. Vn mhen ycliydig wytlino.-au yr oedd yr ardaloedd
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cylchynol yn llawn eyffro. Titotaliaeth oedcl pobpeth. Eywbryd
cyn hir cyfarfuoru â'n hên gyfaill, y Parch. Griffith Hughes, Edeyrn
a dywedasorn, " A wyddoch chwi beth, Gruffydd ? yr wyf wedì
myned yn ditotal.

7
' Gan rythu ei lygaid arnom mewn syndod,

gofynai, " Titotal ! beth yw hyny, dywed ?
" " Wel, yr wyf wedi

ymrwymo i beidio profì un math o ddiod feddwol." Dywedai
yntau, " Y ffl gwirion, yn gwneyd sport ohonot dy hun ! mae
rhyw chwilen yn dy ben di er pobpeth." " Chwilen neu beidio,''

meddem, " nid oes dim arall a wna y tro i gyfarfod â'r holl feddwi
sydd yn llenwi y wlad." Dropiwyd y mater ar hyny. Cyn hir

aeth cyffelyb chwilen i ben y brawd o Edeyrn, a chafodd yno
ddigon o le i dyrfu nes bu raid i Leyn ac Àrfon a manau ereill

deimlo oddiwrthi. Nia gwyddom am neb a wnaeth i'wy yn erbyn

meddwdod ac arferion drwg ereill sydd yn iaelu dynoliaeth ua'r

hên frawd o Edeyrn. Pan fydd efe marw, caiff yntau glod.

Yr cedd llawer o'r liên frodyr, yn bregethwyr a blaenoriaid ac

ereill, yn edrych ar y newyddbeth hwn yn bur auiheus. A pha
ryfedd ? Yr oedd yn beth mor ddyeithr ac mor eithafol, yn dyfod
am ben y wlad gyda'r fath ruthr, ac yn bygwth ehwyldroad ar hên
arferion ag yr oedd, debygent hwy, yn anmhosib] gwneyd heb-
ddynt. Eithr mor nerthol oedd yr ysgogiad fel na feiddiai neb ei

wrthwynebu ar gyhoedd. Ond yn raddol, daeth y mwyafrîf mawr
o'r hën dadau i weled priodoldeb llwyr-ymataliad fel y moddion
mwyaf llwyddiannus i sobri ygenedl. Yr ydym yn cofio, pan oedd

yr ymrysonfa yn ei phoethder, fod yr hên frawd anwyl, yr

hybarch John Jones, Tremadog. yn dyfod i Gyfarfod Misol yn

Arfon, ac yn gwneyd datgania<l rywbeth i'r perwyl a ganlyn,
u Nid wyf yn cofìo i mi fod un diwrnod er yn fachgen na byddwn
yn arfer rhyw gymaint o ddiod feddwol ; ond yr wytlmos
ddiweddaf penderfynaia roddi prawf têg ar lwyr-ymataliad.

Daethum i Beddgelert nos Wener, a phregethais, ac aethuni i'm

gwely heb brofi un dafn. Dydd Sadwrn daethuni trwy Xant
Gwynant, a thros Gorphwysfa, ar dywydd oer a dryghinog, i

Eehoboth, Llanberis, at yr hwyr, a phregethais, ac aethmn i'ni

gwely yno hefyd heb brofi un dafn. Doe y Sabboth yr oeddwn yn
pregethu a chyfranu yn Eehoboth y bore, a phregethu yn y Capel

Coch am ddau a'r nos, a chyfranu yno. Ac wele fi yn myned i'm

gwely drachefn nos Sabboth, gan deimlo yn flin a llesg, ond heb
brofi yr un dafn o ddiod feddwol. Er fy syndod yr oeddwn yn
codi y boreu heddyw wedi eyagu yn dda, ac heb yr hên gur yn fy

mhen, gan deimlo mor iach ac mor hoew a phan yn ieuanc." Gan
godi ei ddwrn bach, a'i lygaid mawr yn tanio, dywedai, " A
bellach Teetotal am byth I

" Derbyniwyd y cyffesiad hwn gan
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bleidwyr llwyr-ymataliad oddiwrth yr hên dad o Dremadog yn
gyfystyr á datganiad o fuddugoliaeth lwyr.

Ar ol i'r ysgogiad llwyr-yinataliol ddechreu gafael, aeth rhagddo

gyda nerth. Yr oedd yn syndod mor gyflym yr oedd y naill ardal

ar ol y llall yn syrthio i mewn iddo. Eithr ar un olwg, nid rhyfedd

hyny ychwaith
;
yr oedd y wlad yn aeddfed iddo. Ystyriai dynion

sobr oedd yn goíidio oherwydd meddwdod y genedl fod " cymedrol-

deb" wedi troi yn fethiant. Yr oedd diotwyr a meddwon, lawer

ohonynt, fel wedi blino ar eu diota a'u meddwi, ond eu bod rywfodd

yn methu ymryddhau o'r hudoliaeth. Gwelent mai eu hunig obaith

am ymwared oedd llwyr-ymataliad. Y canlyniad a fu i filoedd a

miloedd o feddwon cyhoeddus a diotwyr cyson ddyfod yn üwyr-
ymatalwyr trwyadl a selog. Cymerid yr ardystiad dirwestol y
pryd hyny gyda difrifwch penderfynol, a pharhaodd y mwyafrif

mawr i lynu wrtho yn drwyadl o hyny allan. Glanhawyd yr

eglwysi yn llwyr, yn Bwyddogion ac aelodau, oddiwrth yr liên

gyn a roddid yn eu herbyn trwy y blynyddoedd o yfed i

ormodedd. Alltudiwyd y ddiod feddwol yn llwyr ac am byth o'r

tý capel ac o'r llett, o'r briodas ac o'r angladd, o'r Cwrdd Misol

a'r Gymdeithasfa. Gwelid bellach y gellid gwneyd pobpeth yn
llawer gwell, ac yn llawer mwy diberygl, heb ei symbyliad ; a

daeth y fasnach mewn diodydd meddwol dan fesur o warth.

Sychwyd a diddymwyd peth aneirif o dafanidai oedd mor hudol-

iaethus yn llenwi y wlad. Cynyrchodd y diwygiad bendithiol

hwn y fath chwyldroad yn yr arfer o ddiodydd meddwol, nad

oedd neb yn flaenorol wedi ei ddychymygu fod yn bosibl i'r fatli

gyfnewidiad gymeryd lle byth. Ac nid rliyw danchwa o gyffro

byrhoedlog, fel y gwelwyd lawer tro, ydoedd; ond cychwynodd
gyda nerth, ac aeth rhagddo am flynyddoedd lawer, gan ddal ei

ffordd a chwanegu cryfder. Gwreiddiodd mor ddwfn yn ein

Cyfundeb, fel bron na ddywedem y daeth yn un o'i elfenau

hanfodol. Mae y ffrwyth o hyn i'w gael yn ein heglwysi yn

doreithiog y dydd hwn. Y fath nifer o awyddogion ac aelodau

eglwysig sydd i'w cael, o ran dim a fu a wnelont â diodydd

medcìwol, yn Xazareaid o'r bru ! Nac edrycher yn ddibris ar beth

mor ardderchog a hyn, os gwelwch yn dda ! Y Duw mawr a yr
pa faint o ddiogelwch ac ymwared i filoedd a fu eu Xazareaeth

hwn ! Mae yn annirnadadwy i neb y daioni a'r diogelwch a ddaetfa

i bregethwyr y ('yfundeb, heb son am ereill, trwy y diwygiad

Dirwestol bendithfawr hwn. Pe buasai y diodydd meddwol wedi

cael llonydd i deyrnasu gyda'r un rhwysg am y deugain mlynedd

diweddaf ag y buont unwaith, pwy, atolwg, erbyn hyn a fuasai yn

ddiogel rhag eu hudoliaethau a'u cwympiadau? Llawer a
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gwympasant hwy yn archolledig, ie, a gwr grymus lawer ! Yn ben-
difaddeu teilynga y diwygiad llwyr-ymataliol gael lle helaeth a lle

parchus yn hanes ein Cyfundeb a'n cenedl. Os yw Dirwestiaeth wedi
llacio ei gafael ar luaws yn yr eglwysi, hyny sydd am fod pethau
daionus ereill, a'r Efengyl yn eu plith, wedi Uacio eu gafaelîon yn
gyffelyb

; a phan ddêl adfywiad ar grefydd, daw adfywiad hefyd

ar Ddirwest.

Fel y sylwyd, darfu i'r diwygiad Dirwestol barotoi y ffordd i'r

adfywiad crefyddol, a daeth y naill i niewn megys yn ysgil y llall.

Yr oedd yr adfywiad hwn o nodwedd wahauol i*r un arall y
gwyddom am dano. Ei nodwedd mewn gair oedd dicys a

dystaic, megys "trwy losgiad a chynyd tàn," heb ddim bra

cyffrous yn perthyn iddo. Oherwydd ei nodwedd dystaw hw
ni fynai rhai ei alw yn ddiìoygiad o gwbl. Dechreuodd yn ddidrwst

yn y flwyddyn 1839, neu gynt ; a pharhaodd i fyned rhagddo nas

gwyddom yn gywir dros ba hyd. Dylifai dynion o bob oed a

gradd i'r eglwysi. weithiau gynifer a deg neu ddeuddeg ar

unwaith, a hyny mewn pwyll ac wedi bwrw y draul, yn fwy fel

mater o gydwybod a barn nag o deimladau cynhyrfus. Ac ! mor
ddymunol fyddai yr olwg arnynt : Pe caem adfywiad eto fel a

ddymunem ni, un fel hwn a fyddai. Er nad oes genym ystadegau i

brofi, eto meiddiwn ddywedyd y bu y chwanegiadau at yr eglwy.-i

trwy y wlad, a chyda'r amrywiol enwadau. yn amryw flloedd o

rifedi. Yr hyn hefyd a wnaeth yr adfywiad mor dra dymunol
ydoedd, mai ychydig iawn, os braidd neb, o'i ddychweledigion

a droes allan yn siomedig. Nid peth dyeithr y pryd hyny fyddai

gweled teulu cyfan—gr, a gwraig, a phlant, fel wedi penderfynu

y c^estiwn gyda'u gilydd cyn cychwyu, yn dyfod i mewn i'r

eglwys ar unwaith. Daeth nifer mawr o afradloniaid y diwyg-

iadau blaenorol adref yn ol yn yr adfywiad hwn, wedi eu sobri

gan Ddirwest a'u dwyshau gan y gwirionedd, a hên greithiau y
diwygiadau gynt megys wedi eu hailagor yn eu teimladau.

Ni a dybygem mai yr hyn fu y moddion mwyaf arbenig i

gynyrchu y chwanegiadau lluosog hyn at yr eglwysi oedd y
nodwedd gymhelliadol ar bregethu a ddaeth yr adeg hon i fwy o

arferiad. Yr oedd y pregethu wedi bod cyn hyn, mae yn
ymddangos, yn fwy o athrawiaethol nac o ymarferol, a'i amcan yn
fwy at adeiladu yr eglwys na dychwelyd y byd. Yr oedd Dirwest

erbyn hyn wedi gwaredu Uuawa niawr iawn o ddiotwyr a meddwon
o gyfeddach y dafarn, a'u gwneyd yn ddynion sobr a dichlyn, yn
wrandawyr cyson ac yn aelodau ffyddlawn o'r Ysgol Sabbothol.

Er y byddai llawer ohonynt yn teimlo yn ddwys dan y pregethau,

eto rhywfodd ymesgusodent rhag dyfod yn mlaen i wneyd proffes
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gyhoedcìus o Grist a'i grefydd, er y teimlent mai hyny a ddylasent.

Gallem feddwl na bu yn ein gwlad na chynt na chwed'yn gymaint
o wrandawyr yn cloffi rhwng dau feddwl, ys dywedir, âg yn yr

adeg dan sylw. Uh o'r rhai cyntaf i ganfod a theimlo i'r byw yn
herwydd y lluaws mawr gwrandawyr hyn oedd yr enwog
bregethwr John Jones, Talysarn ; ac a'i ddawn anghydmarol efe a

ymroes i ymosod ar a chwalu eu gau lochesau. Dilynwyd ef gan
ereill, fel y daeth y wedd gymlielliadol a nodwyd ar bregethu yn
beth cyffredinol ; a bu dros dynihor yn hynod o lwyddianus. Yr
oedd y nodwedd hwn ar y weinidogaeth ar y cyntaf braidd yn
beth newydd, ac felly yn cael mantais i daro rhyw fan ar

feddyliau dynion, os priodol dyweyd, na fu nemawr o guro arno

yn rlaenorol, ac felly yn cael ei deimlo yn fwy byw. A mawr fu y
llwyddiant. Yn y cyfnod hwn galwycl allan yr holl destynau hyny
oedd yn rhodcli mantais i'r wedd gymhelliadol hon o bregethu

ddyfod i"w llawn waith, megys, " Nid ymryson fy Yspryd i á dyn
yn dragywydd." " Pa hycl yr ydych chwi yn cloffi rhwng dau
feddwl?" " Pe dywedasai y prophwyd beth mawr wrthyt," &C.

"Tâl dy addunedau i'r Arglwydd." " Canys pwy a ddiystyrodd

ddydd y pethau bychain?" "Nid wyt ti bell oddiwrth deyrnas

Dcluw." " A hwy oll a ddechreuasant yn unfryd ymesgusodi." " Vr

wyt ti o fewn ychydig i'm henill i fod yn Gristion,"' yn nghyda'r

cyffelyb destynau. Tybiwyd gan lawer ar y pryd fod y testynau hyn

a'u cyffelyb wedi eu dyhysbyddu gan amled y pregethu arnynt

Eithr bu i'r cyfeiriad cymhelliadol hwn ar bregethu ei dymhor.

Gweithiodcl yn dda dros ryw acleg, ac yna dechreuodd yn raddol

golli ei afael ar y gwrandawyr. Dichon y cariwyd y clull hwn o

bregethu gan rai brodyr yn rhy bell. Yn eu sêl aeth eu cymhell

ganddynt yn ddirgymhell ; neu pa air a ddywedwn ? Tybiodd y
gwrandawyr, ac nicl heb achos bob amser, fod gan y pregethwr

fwy o awydd i'w proeelytio i'r eglwysna'u henill at Grist, a chau-

asant eu drysau yn erbyn y fath amcan gyda dirmyg.

Hwyrach mai Cadwaladr Owen, Dolyddelen, o bawb a fu y mwyaf
llwyddianua yn yr adeg hon, ac yn wir drwy ei oes, i ddeffroi

meddyüau clynion a'u dychwelyd at Grist a'i grefydd. Deuai ar

gyhoecldiad drwy y naill ran neu y llall o'r wlad yn aml, ond nid yn

rhy aml—i hyny yr oedd wedi ei dori allan ; a byddai y wlad yn
du am ei weinidogaeth. Pan y deuai, byddai y dyfroedd

megys yn frigwyn ar ei ol—y dychweledigion yn aml. Gyda llaw,

a oes neb cyfarwydd a rydd ysgrif yn y Dry*<>rfa ar dclirgelwch

llwyddiant y gr hynod hwn fel pregethwr? Xi chyfrifid

ef mewn un níodd yn bregethwr mawr, ac nid amcanodd efe

erioed at hyny. Yr oedd ganddo gyflawnder o ddawn ymadroddi
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yn rhwydd a rhag blaen ; ac y mae hyny yn rhywbeth i

bregethwr ; ond yr oedd ac y mae llawer mor rhwydd eu dawn âg

yntau. Dyma un dirgelwch, dybygem, am ei fawr lwyddiant :

yr oedd ei yspryd yn cael ei wresogi, a'i ddawn ei thymheru gan

gariad Crist. A theimlai ei wrandawyr mai ei amcan syml a

íyddai eu hachubiaeth. Tra byddai rhai o'i wrandawyr yn cadw
gwyliadwriaeth rhag i ddim ddyfod i niewn trwy ddrws y
proselytio, deuai Cadwaladr Owen o hyd i ryw agen yn eu cyd-

wybod, ac heb eu cenad elai i mewn trwy hono, meddiannai'r castell

a chwympai gedyrn. Diau fod ei goffadwriaeth yn barchus gan

laweroedd fel eu tad yn Nghrist.

Gr arall y bu ei weinidogaeth yn llwyddianus hynod, yn adeg

y chwanegiadau mawrion at yr eglwysi, oedd Griffith Williams,

Bwlan. Yn nh Capel Uchaf, Clynnog, yr oedd efe yn byw pan

ddechreuodd bregethu. Gan ei fod ynr priod, ac heb gael dim

manteision dysgeidiaeth, ac yn gyffredin o ran gwybodaeth, bu

gradd o wrthwynebiad iddo gael dechreu pregethu. Ond yn fuan

ar ol dechreu, daeth rhyw eneiniad hynod ar ei weinidogaeth.

Byddai y cynulleidfaoedd yn fynych yn toddi yn foddfa o ddagrau

dani, ac weithiau yn tori allan mewn gorfoledd. Yr enilìgar oedd

nodwedd ei weinidogaeth yntau, fel y brawd o Ddolyddelen, a

llaweroedd a droes efe at yr Arglwydd. Gwyddoni i gynifer a

deuddeg a phymtheg gael eu dychwelyd trwy ei weinidogaeth ar

unwaith, a hyny hefyd heb ddim o'r dirgymhell. Buddugoliaeth

nawsaidd yr Efengyl oedd yma yn toddi ac yn enill ! ! mor
fendigedig ! Mae coffa cynhes am Griffith Williams, Bwlan, mewn
llawer mynwes hyd heddyw. Tymhor yr adfywiad neu y chwan-
egiadau lluosog hyn at yr eglwysi, a fu tymhor byr ei weinidog-

aeth yntau. Yna bu farw.

Yr amser a ballai i ni ymdroi gyda brodyr ereill y bu eu gwein-
idogaeth yn fendithiol er dychweliad pechaduriaid at Grist a'i

grefydd yn y cyfnod llwyddianus dan sylw. Er mai anfynych y
byddai y nerthol iawn i'w deimlo gyda'r pregethu yn y cyfnod

hwn fel yn y diwygiadau blaenorol, eto yr oedd yn hawdd
pregethu, o achos yr oedd rhyw atdyniad dedwydd yn y
gwrando.

Y ffrwyth parhaus i'r eglwysi, fel canlyniad i'r adfywiad hwn,
a fu mwy o weithgarwch crefyddol. Chwanegwyd iddynt luaws

mawr o ddynion gwir dda, dynìon pwyllog, o wybodaeth a barn,

y rhai a droisant allan yn weithwyr ymroddgar gyda holl ranau

gwasanaeth Duw. A bu dda iawn i'r eglwysi eu cael ar y pryd.

Yíae dychweiedigion yr adfywiad ddeugain mlynedd yn ol, er eu
bod yn Uawer y pryd hyny, erbyn hyn wedi myned yn ychydig

;
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ac eto mae y nifer ohonynt Bydd i'w cael wedi eu profi yn weith-
wyr difefi, ac o hyd yn cadw tua'r blaen.

Mawrth, 1879.

ADFYWTAD CREFYDDOL Y FLWYDDYN 1859.

Ceisiasom alw sylw ein darllenwyr yn barod at ddiwygiadau
crefyddol y blynyddoedd 1818, 1832, ac 1839. Y nesaf yn rhestr

diwygiadau Cymru oedd yr un a fu yn y flwyddyn 1859. A hwn
hefyd fel un cyffrous a chyffredinol iawn a fu yr un diweddaf ; ac

y mae hyny bellach er's ugain mlynedd. Tra yn bwriadu gwneyd
rhyw adolygiad ar y diwygiad hwn, fel ar y rhai a'i blaenorodd,

edrychasom i'r Drysorfa am y fiwyddyn hono—1859 ; a gwelsom
fod y diwygiad hwn wedi cael cyflawnder o le ynddi gan ohebwyr
o wahanol barthau'r wlad. Ceir yma ddwy ysgrif arweiniol, ys
dywedir; un yn rhifyn Ebrill, gan y gr anwyl, y diweddar
Barch. Thomas Edwards, Penllwyn. yn rhoddi hanes manwl am
ddechreuad y diwygiad, ac un arall yn mis Hydref gan y Parch.

Jolm Jones, Castellnewydd y pryd hwnw, yn rhoddi hanes cynydd

y diwygiad hyd hyny, yn nghydag amddiffyniad iddo. Ddarllen-

ydd ! os ydyw y gyfrol hono o'r Drysorfa yn dy feddiant, ni a'th

gynghorwn i ddarllen y nodiadau a geir ynddi ar y diwygiad dan
sylw; ac nid rhyfedd os bydd i ti deimlo rhywbeth. Dichon yr

edrycha rhai ar ryw hanesion fel hyn a groniclir yn y Drysorfa, a

misolion ereill, ar y pryd yn bethau digon diwerth; ond fel y
treigla amser rhagddo, bydd eu gwerth o hyd yn mwyhau; ac

mewn oesoedd a ddêl byddant uwchlaw eu prisio. Wrth weled
fod y diwygiad hwn wedi cael y fath gyflawnder o le yn
nghylch-gyhoeddiad ein Cyfundeb, yr oeddym yn petruso ai doeth

ynom a fuasai gwneyd rhyw sylw pellach ohono. Ond gan i ni

ddechreu gyda'r diwygiadau, teimlem awydd gwneyd rhyw lun o
orpheniad. Ac wrth ystyried hefyd fod oes arall wedi codi er

liyny, ac felly doeth neu beidio, ni a grynhown yn nghyd rai o

brif ffeithiau y diwygiad. yn nghyda'r gwersi y mae hyn yn eu
cymhell arnom yn ein hadeg bresenol hon.

Wrth sylwi ar y nodiadau yn y gyfrol hon o'r Drysorfa (1869),

gwelwn fod y diwygiad liwn wedi tori ar y wlad mewn adeg yr
oedd gwir angen am dano. Ymddengys fod mawr gwyno
oherwydd iselder crefydd ysprydol, a difaterwch cyffredinol y
genedl o bethau Dwyfol, yn fiaenorol i doriad allan y diwygiad
hwn, cyffelyb i'r cwyno sydd gan ddynion difrifol yn yr adeg
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bresenol hon. Adeg ydoedd o " sychder mawr" fel y pryd hwn.

Cwynid y pryd hyny, niegys yn awr, er amled y pregethu, mai

ychydig iawn oedd y llwyddiant. Yr oedd blwyddyn a dwy o

bregethu cyson a da yn niyned heibio mewn llawer man heb un

argoel fod neb yn cael eu hachub. Ac oddigerth am y derbyniad a

wneid o " hâd yr eglwys," buasai y Ueihad mewn llawer eglwys yn

ddifrifol. Yr oedd rhai eglwysi, fe ddywedir, yn gwywo ymaith

yn brysur, ac amryw o rai bychain a gweiniaid ar ddiflanu. Ceid

y bobl ieuainc perthynol i'r eglwysi—y lluaws ohonynt, yn boenus
o afreolus a phenrhydd, ac yn ddiafael mewn pethau crefyddol. Ac
yr oedd y rhai i arfer gweddi gyhoeddus o hyd yn lleihau. Cwynid
fod lluaws mawr—y mwyafrif fe ddywedir—o'r rhai oedd yn
proffesu crefydd, heb gymaint â rhith o addoli Duw yn eu tai. Yr
oedd y diffyg crefydd hwn drachefn yn y rhai a broffessut

grefydd, yn rhoddi mantais i bechodau rhyfygus—i annuwioldeb o

bob math, i dori allan yn fwy cynyddol a beiddgar. Ac yr oedd
llawer o ddynion difrifol yn ofni ac yn petruso pa beth a ddeuai

o'r genedl.

Ond yn adeg y sychder mawr hwn ar grefydd y genedl, fe

gofiodd Duw am danom, a gwlawiodd gawodydd graslawn ar ei

etifeddiaeth wedi ei blino gan hir sychder, nes mewn gwirionedd

y daeth yr anialwch i flodeuo fel rhosyn. Daeth amser i'r adar
ganu—clywid llaia y ddurtur yn ein gwlad—llygaid y deillion a

chlustiau y byddarion a agorwyd— daeth y cloff i laniu fel hydd, a

thafod y mudan i ganu. Do ! fe brofodd ein cenedl gyflawniad
llawn yn y flwyddyn ryfedd hon o'r ymadroddion godidog uchod.

Y fath gyfnewidiad rhyfeddol a ddaeth dros y wlad, a hyny mewn
byr amser ! Er na pharhaodd y diwygiad yn hir, eto yr oedd yn
dda odiaeth ei gael ar y pryd. Ac fel y cawn ddangos eto, nid

ydyw ei ffrwyth wedi colli i eglwysi Cymru hyd heddyw. A da
fyddai i ni gofio fod yr un gallu Dwyfol a wnaeth rymusderau yn
yr amser gynt, i'w gael eto i wneyd yn gyffelyb, a llawer mwy,
ond ei geisio o ddifrif

.

Oddiwrth y cofnodau yn y Drysorfa, ymddengys fod y blyn-

yddoedd hyn—1858 a 1859, yn " flynyddoedd deheulaw y Goruchaf "

niewn amrywiol wledydd heblaw Cymru. Torodd diwygiad
grymus allan ar y pryd yn Ngogledd Iwerddon, ac hefyd yn
Scotland, ac yn Sweden a Xorway. Ond yn America y bu yn
fwyaf grymus a chyffredinol o unman. Dechreuodd yno yn
nechreu y flwyddyn 1858, neu gynt, mewn canlyniad i gynal
cyfarfodydd gweddi'au bob canol dydd gwaith yn Xew York i

ddechreu, ac yna yn yr holl brif drefydd. A chyn diwedd y
flwyddyn, yr oedd wedi ymdaenu dros yr holl Dalaethau Gog-
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leddol, a Deheuol mewn rhan. Dichon mai hwn a fu y diwygiad
mwyaf cyffredinol a gaed erioed yn yr [Jnol Dalaethau, ac hefyd y
mwyaf lhvyddiannus. A pharhaodd i fyned rhagddo heb oeri

llawer, hyd oni ddaeth y cyffro politicaidd o ethol Arlywydd i'w

lwyr ddiffoddi, yr hyn hefyd a ddiweddodd mewn rhyf el gartrefol

o'r fath fwyaf ffyrnig a dinystriol. Mae yn eglur, debygem, nad
y\v diwygiad crefyddol a chyffro politicaidd erioed eto wedi gallu

cydfyw â*u gilydd; ac mae yn debyg nas gallant byth. Bhydd
" Llyfr y brophwydoliaeth" ar ddeall i ni yn ddigon clir, mai ar ol

i " ryfel y dydd hwnw," a'r "daeargryn fawr, yr hon ni bu ei

chyffelyb er pan yw dynion ar y ddaear," orphen eu gwaith, y tr
y diwygiad mawr a gogoneddus diweddaf ar drigolion ÿ ddaear.

A raid i ni aroa eto yn Nghymru heb adfywiad crefyddol, hyd ar

ol i gyffro yr Etholiad Cyffredinol sydd i fod cyn hir bellach

dawelu arnom? Os felly, rhaid i lawer syrthio i'w beddau heb na'i

weled na'i brofi ; a rhaid i ddynion da y genedl rwyfo eto yn galed

dros ryw dymhor, yn groes i'r llanw cryf o ddifaterwch sydd yn
llifeirio i'w herbyn.

Cawn bob hysbysrwydd yn nghyfrol 1859 am y pryd, y lle, a'r

modd y dechreuodd y diwygiad sydd i fod genym dan sylw. Mae
yr hanes am ei ddechreuad, dybygem, yn un hynod o'r dyddorus

;

a bydd i ni ymdroi ryw gymaint gyda hyny. Dechreuodd gyda'r

Methodistiaid yn Yspytt Ystwyth, Sir Aberteifi, yn niwedd y
flwyddyn 1858. Yr oedd wedi dechreu gyda'r AYesleyaid mewn
rhyw fanau yn flaenorol, ond yn yr un sir. Yr hyn fu yn foddion

i'w gychwyn oedd dyfodiad gweinidog ieuanc o Gymro, perthynoi

i Gyfundeb y Wesleyaid, i'r wlad hon o'r America, y Parch.

Humphrey R. Jones. Yr oedd wedi ei fedyddio yn helaeth âg
yspryd diwygiad cyn eychwyn ; a daeth i'r hên wlad gyda'r amcan
o ddeffroi yr eglwysi We.deyaidd at eu gwaitli. Ond yr oedd yn
ddigon anenwadol i amcanu gwneyd hyny gyda pha enwad bynag

y caffai gyfle. Yr oedd feîly yn meddu yspryd diwygiwr o'r iawn
ryw. Yn mhell y bo yr yspryd enwadol yma ! Arwydd er daioni,

arwydd fod yr háf yn nesu, yw fod y gwahanol enwadau yn
tueddu i ymgymysgu ychydig â'u gilydd weithiau. Idea gampus
oedd y " Cyfarfodydd (iweddiau EJndébOl.'

1 Ysywaeth, profodd yr

awyrgylch grefyddol yn rhy oer iddynt hyd yma i allu byw yn

hir. Da fu y cynyg, serch hyny ; daw yn gynesach bob yn

ychydig. Ámeas .Mr. II. R. .lones oedd deffroi yr eglwysi a'u

swyddogion at eu gwaith. Ystyriai y gr da hwn mai gobaith

gwan oedd am ddeffroi y l)yd onid ellid Uwyddo i ddeffroi yr

eglwy.-i. A diau ei fod yn gywir. Da fyddai i ni ystyried fod

eglwys gysglyd, a chrefyddwyr difraw, ar ffordd achubiaethy byd.
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Wrth Bglwya a gweinidog felly y dywed y Pen Mawr, " Mi a'th

chwydaf di allan o'm genau." Dychrynwn, a deffrown at ein

gwaith.

Yr oedd y eynhwrf yn ngwersyll y Wesleyaid, ag y bu Mr. Jones

yn offerynol i*w gyffroi, yn cael edrych arno gan y Methodistiaid

gyda mesur o ddirmyg. Yr ydym yma yn arfer y termau Metho-

distiaid a Wesleyaid, cofier, nid o briodoldeb, ond er hwylusdod.

Sÿlwai Mr. Edwards, Penllwyn, u Mae son fod rhywbeth tua

Thre'rddol yua er's tro; ond nid yw yr hanes yn cael llawer o

effaith arnom
;
yr ydym yn hynod o anghrediniol, ac i raddau yn

rhagfarnllyd hefyd ; ond nis gwyddom yn iawn beth i wneyd ohono

hefyd." Cyfaddefiad gonest, priodol i feddwl pur y brawd anwyl

o Benllwyn. Ond newidiodd Mr. Edwards ei feddwl cyn liir am y
gweinidog Wesleyaidd, a'r cyffro y bu yn foddion i'w gynyrchu.

Yn ei ysgrif dywed, " Bydd genym barch mawr i'r gr hwn fel un
sydd wedi bod yn offeryn yn llaw Duw i ddeffroi yspryd amryw i

ddechreu ; a hyderwn y bydd llwyddiant mawr ar ei lafur yn
mhob man lle byddo." Yr oedd Mr. Edwards, fel y gwelwn, yn

agored i argyhoeddiad—yn ddigon rhydd i'w gyffesu, ac yn ddigon

gwrol i'w ddilyn.

Daeth y gr effro hwn i gymydogaeth Yspyttý Ystwyth, a

dechreuodd gynhyrfu ei frodyr Wesleyaidd yno. A daeth i gyfar-

fyddiad â'r Parch. David Morgan, gweinidog gyda'r Methodistiaid.

Edrychai Mr. Morgan ar y cyffroad ar y cyntaf gyda mesur
helaeth o ragfam, fel yn wir yr edrychai y Methodistiaid yn
gyffredinol arno. Ond wrth ddyfod yn nêa i'w gyfeillach, gwelai

a theimlai nad oedd yspryd ac amcan Mr. Jones mewn un modd yn
beth i'w ddiystyru. Ac wrth ymrwbio yn eu gilydd, dechreuodd

Mr. Morgan gyfranogi, rywfodd, o yspryd y diwygiwr ieuanc o'r

America. Gadawn i Mr. Edwards, Penllwyn, gael adrodd yr

hanes yn ei eiriau ei huu :
" Mae Mr. H. R. Jones yn awgrymu i

Mr. Morgan nad yw pethau yn iawn fel y maent yn bresenol—fod

diffyg yn y pregethwyr a'r pregethu, ac yn fwy na'r cwbl diffyg

yspryd grâa a gweddíau yn yr eglwysi. Mae, mewn gwirionedd,

yr un peth a phe b'ai trydaniaeth yn myned trwj-ddo gyda phob
crair. ******
Yn mhen ychydig dacw Mr. Morgan yn ymadael, ond yn methu
cael fawr o lonydd. Yn fuan iawn dacw fe gyda Mr. Jones

drachefn. Ac meddai Mr. Morgan, ' Yr wyf yn gweled nas gallai

fod niwed mawr, beth bynag, i ni wneyd ein goreu i gjoi y wlad,

a chadw cyrddau gwedd'iau, pe na byddai ond dyn yn y cwbl
wedy'n.' Sylwer ar atebiad Mr. Jones: ' Xa fyddai, ond treiwch

chwi hyny ; nid hir y byddwch na bydd Duw yno gyda chwi.'

"
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Yn ol y darluniad uchod gan Mr. Edwards, Penllwyn, gwelwn
fod Mr. Morgan yn cael gwaith mawr ymryddhau o'r hên syniad

MethodÌ8taidd, fod yn rhaid i ddiwygiad crefyddol ddyfod yn
gwbl o'r nefoedd, ac nad oes gan yr eglwya ar y ddaear ddim i'w

wneyd ond rhyw òfyn am dano a dysgwyl, yn hollol fel yr
amaethwr am y gwlaw; ac os daw, deled, ac oni ddaw, na bydd
ddim i'w wneyd ond cwyno a pharhau i ddisgwyl. Yr oedd Mr.
Jones o'r tu arall yn llawn o'r syniad Americanaidd a Wesleyaidd,

fod rhyw ofyn yn ffurfìol a dysgwyl yn glaear yn annheilwng o'r

amcan—fod yn rhaid i'r gweddio fod yn daer, ac oddiar deimlad
byw- fod yn rhaid i'r hwn sydd yn deffro ereill fod wedi
ymddeffro ei hun—ac os mynir diwygiad, fod yn rhaid myned mor
bell yn y ffordd o'i gynyrchu ag y gall dynion fyned ; a lle y
byddo y dynol ar ei eithaf, yna gellir disgwyl yn hyderus i'r

Yspryd gyflawni yr hyn y mae y dynol yn anrhaethol rhy wan i'w

gyrhaedd, megys yn y geiriau hyny, " A mi a adawaf iddynt f

y

nghael pan y'm ceisiont â'u holl galon." Profodd y diwygiad dan
sylw fod rhywbeth yn y syniad diweddaf na ddylid mewn un
modd ei ddirmygu. Os ydyw adfywiad crefyddol yn beth i'w

ddymuno o gwbl, yna mae yn deilwng o'i geisio gyda phob difrif-

wch. Nid yw ceisio yn unig fel inater o ffurf yn debyg o lwyddo.

Nid yw y gweddio hwnw nad oes ganddo afael ar deimlad y
Lrw.'dd'rwr ei hun yn werth gan Wrandáwr gweddi gymeryd sylw

ohono. Ond pan ddêl eglwys, neu nifer mewn eglwys, pe ond
" dau neu dri," i geisio yr Àrglwydd o ddifrif calon—oddiar

deimlad byw fod yn rhaid ci gad, yna mae iddynt y sicrwydd

mwyaf o lwyddiant :
" Mi a adawaf iddynt fy nghael."

Mae y ddau frawd hyn, wrth ymrwbio yn eu gilydd, yn dyfod y
naill yn gyfranog o yspryd y llall. Mae yr yspryd byw, gwresog,

ac eiddigeddus am achubiaeth pechaduriaid, oedd yn Uosgi yn y
brawd o'r America, rywfodd, ynymlenwi, yn cynhyrfu, ac ynenyn
yn y brawd o'r Yspytt. Wele eto beth teilwng o'n sylw

—

yr

y*]>njd di>ryyiadol—iieu beth ei galwn ? Dyina ffaith hynod, pa

esboniad bynag roddir arni. Er fod yn Nghymru ar y pryd luaws

mawr o bregetliwyr gwir dda, yn pregethu yr efengyl yn ei

phurdeb, a chyda phoh difrifwch, eto yr oedd y genedl, gan

mwyaf, yn dawel mewi difaterwch, a'r Uwyddiant yn boenus o

brin. Ond wele r ieuanc o ddawn a gallu digon cyffredin yn

dyfod drosodd yma o'r America, eithr yn llawn o ryw yspryd

angerddol am ddeffroi yr eglwysi ac ennill pechaduriaid at Círi.-t

a'i grefydd ; a thrwyddo ef fel offeryn, mae yr un yspryd deffrous

yn meddiannu ereill ; a chyn pen ychydig fisoedd, dyna Gymru oll,

pob sir ac ardal, yn un berw cyffrous o adfywiad crefyddol ! Nid
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ffaith yw hon i'w phasio heibio yn ddisylw, achos y mae yn sefyll

yn nnig yn hanes ein cenedl. Pa beth, atolwg, a allai yr yspryd

diinjr/ìadol liwn fod ? Haws yw gofyn nag ateb. Xid dawn a medr
dynol, nid dirnadaeth gref, ac nid hyawdledd chwaith mohono.

Er y gall y pethan hyn fod yn fanteisiol iddo, eto gall y peth byw
fod yn annibynol aruynt. Ac eto mae yr ygpryd angerddol hwn
yn gwneyd y neb a feddiennir ganddo, ar adegiui, yn ofnadwy—

y

tuhwnt i bob darluniad o hyawdl ! Dichon mai y darnodiad goreu

o'r yspryd diwygiadol hwn yw yr un hwnw, " A hwy oll a
lanwyd o'r Yspryd Gl-A.n\" Pa le bynag y byddo yr yspryd

diwygiadol yma, er nas geliir dyweyd beth ydyw, eto bydd raid i'r

byd deimlo oddiwrtho, nes naill ai gwaeddi fel gwrandawyr Pedr,

" Ha wr frodyr, pa beth a wuawn ni ? " neu ynte fel gwrandawyr
Stephau, " Ysgyrnygu eu danedd arno." Pe byddai pregethwyr

Cymru, neu nií'er ohonynt, wedi eu lleuwi á'r yspryd hwn, y fath

hafog a wnaent ar deyrnas y diafol, er mor gadam yw !
" frodyr,

gwedd'iwch drosom !

"

Un nodwedd arbenig ar y diwygiad dan sylw, a hyny o'i

ddechreuad ydoedd, fod yr un yspryd deffrous ag oedd yn llosgi

yn y naill ddyn yn eael, trwy gydgyfarfyddiad, wrth gwrs,

gyfranogi ohono a'i enyn mewn dynion ereill. Pa fodd y mae
yspryd y naill ddyn yn cyfranogi o ysprydiaetb dyn arall, Bydd

ddirgelwch i ni. Leied a wyddom am ysprydion wedi'r cwbl

!

Eithr fod yspryd y naill ddyn yn gallu dylanwadu yn ddeffrous ar

ysprydoedd dynion ereill, sydd ffaith ag iddi ddigonedd o brofton.

Ac y mae yr Yspryd Glân, yn ffordd ei râs achubol, yn gwneyd
defnydd hael o'r dramwyi'a ysprydol hon. Mae yn hên sylw,

" Gair o galon a gyrhaedd galon." Cawn siampl nodedig o hyn yn

y gyfrol hono o'r Drysorfa gan un a eilw ei hun yn " Un o Blant

y Diwygiad." " Ar y Sabboth, y 3ydd o Hydref (1858), cafwyd Mr.

H. R. Jones yma (Yspytt), i bregethu. Cadwyd society ar ol ; a

chododd Mjr. Jones, a dywedodd, mai oedfa led galed oedd efe

wedi gael. Cododd blaenor o'r eglwys hon, a dywedodd

mai peth anhawdd i ddyu pan fyddai y weinidogaeth yn

ei gondemnio, a fyddai gwaeddi "Ameu" gyda hi. Ar ei waith yn

dywedyd y geiriau hyn, eisteddodd i lawr fel mewn llew^-g. Ar

yr adeg, yr oedd rhywbeth na n i pa beth oedd, ond ei fcd yn
rhywbeth na theimlais i na neb arall oedd yno ar y pryd ei gyffelyb

—wedi myued dros yr holl gynulleidfa, nes oedd pawb a'i ben i

lawr yn wylo." Caed protíon aneirif o bethau cyffelyb yn ein

gwlad er boreu-ddydd Methotüstiaeth : dyn a'i yspryd wedi ei

gyffroi a'i danio gan gyffyrddiad rhyw yspryd arall, Yspryd y
Duw byw, jn taflu gair neu frawddeg fèr nes lluchio teimlad

R
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cyffelyb i bawb ereill. Teimlwyd llawer o'r "rhywbeth '* cyffrous

yma yn y diwygiad hwn. Nid rhyfedd fod " un o blant ydiwygiad "

yn ei alw " yn rhywbeth nas g\\n pa beth." Nid brodor eiii daeai

ni ydyw, ac nid oes yn ngallu neb na dim daearol i'w gynyrchu.

Ac nicl oes chwaith yn ngallu neb, na dynol na dieflig, i'w wrth-

sefyll pan y delo ; mae yn gryfach na phawb ac na phobpeth. Vn
aicr, nid rhaid i'r rhai hyny sydd yn milwrio yn yr un ochr a Duw
fod yn wan-galon. Mae ganddo ef gyíiawnder o'r "rhywbeth"
Dwyfol hwn i'w roddi o blaid ei deyrnaa pan y gwelo liyny yn
oreu. A da iawn mai ganddo Ef y mae. Pe byddai yn meddiant

dynion, a dynion <la, buan y gwneid rhyw ddifrod ohono. Mae yr

eglwya, hyd yn hyn. yn rhy sectaidd ei hyspryd i ymddiried iddi

allu mor feiatrolgar a hwn. Pel hyna y cawn hanes am ddiagyniad

dafnau cyntaf, hyd y gwyddom, ond dafnau breision, o'r gawod
fawr o ddeffröâd crefyddol a ddiagynodd ar Ddehau a Grogledd

Cymru yn y mîsoedd canlynol.

Ehaid i ni symud yn mlaen. Bellach mae y brodyr hyn, Jones a

Morgan, trwy fod yn gyfranog o'r un yspryd deffrous, yn ymosod
gyda'r amcan o ddeffroi ardalwyr Yspyttý Ystwyth i ddechreu,

trwy gynal cyfarfodydd gweddiau yn nghapelau y naill enwad a'r

llall bob yn ail, yn nghydag arfer pob moddion arall i'r un amcan.

A rhyfeddol fu y Ilwyddiant ! Yn gymhwys fel y dywedodd Mr.

Jones wrth Mr. Morgan ar y cyntaf, "Treiwch chwi hyny, ac nid

hir y byddwch na bydd Duw gyda chwi." Mae»yn dyfod yn gyffro

byw trwy yr holl ardal : y capelau yn rhy fychain, dynion difraw

o bob rhyw fath yn cael eu deffroi, dynion paganaidd na byddent

byth i'w gweled mewn eynulliad crefyddol yn ymwthio i mewn, a

hwy, fel ereill, a drallodid ac a ddelid. Mae y newydd am y cyffro

tua'r Yapytt yn ebrwydd yn ymdaenu. A beth i feddwl ohono?
mae yn beth mor ddyeithr. Tra yr ydoedd yn ngwersyll y
AN'esleyaid yn unig, yr oedd yn fforddio i'r brodyr Methodistaidd «i

ddirmygu, gan ei alw yn " ddiwygiad gwneyd." Und bellach mae
wedi diagyn i'w gwersyll hwy ; ac y maent yn dechreu petruao,

gan ofyn y naill i'r llall, Pa beth a ddichon hyn fod ? Yr oedd yr

hên frodyr wedi gv.-eled diwygiadau grymus o'r blaen, ond nid yr

unwedi eychwyn a'i ddwyn rhagddo yn gyffelyb i hwn; ac nid

rhyfedd eu bod yn petruso. Ond tra yr oedd dynion da yn sefyll

draw, yn beirniadu, ac yn beio, yr oedd y cyffro yn myned rhagddo

o ardal i ardal gyda chyflymdra, ac heb t-ii cenad hwy. <

oedd hyny hefyd. ^lor gyflym y mae y naill ardal ar oî y llall yn
cael eu cymeryd i mewn ganddo, fel tân wedi ei enyn a'i chwythu
gan awel gref trwy anialwch o sychgoed! Mae y brodyr, yn

bregethwyr a blaenoriaid, ac ereill, yn dechreu newid eu barn am
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y cyffro, yn ei ddymuno, yn ei geisio, ac yn ei gael. Gan fod Mr.

D. Morgan wedi ei fedyddio mor helaetli àg yspryd y diwygiad,

mae y galwadau am ei wasanaeth yma ac acw ac i bobmau yn
dyfod ato yn aml ; ac y mae llwyddiant yn ei ganlyn braidd yn
mhob lle. Mae brodyr ereill yn y weinidogaeth yn dyfod yn

gyfranog o'r unrhyw ysprydiaeth. ac yn eu plith y brawd anwyl o

Benllwyn ; ac, yn wir, efe oedd un o'r rhai cyntaf. Fel y tystia

Mr. Jones, y pryd hyny o'r Castellnewydd, yn ei ysgrif, "ddarfod

i'r Pareh. David Morgan gael cydlafurwr ffyddlawn a doeth yn y
Parch. Thomas Edwards, Penllwyn, yr hwn a deimlodd yspryd yr

adfywiad yn ei gychwyniad cyntaf, a'r hwn hefyd a fu yn foddion

neillduol, trwy ei yspryd addfwyn, ond gwrol, i'w amaethu. A
gellir ychwanegu hefyd ddarfod i rywbeth hynod ddiagyn ar

bregethwyr y sir, rhywbeth nas gellir rhoddì darluniad ohono, a

gobeithio nas collir mohono niwy." Ond, ysywaeth, mae dynion

dawedi profi yn llestrì pridd rhy fregus, rhy graclyd, i ddal y
" rhywbeth " hwn, fel y mnai Mr. Jones hefyd ei alw, heb oeri,

cnawdoli, a cholli ymaith, oddieithr iddo yn fynych gael ei ail

enyn gan yr Hwn a'i rhoddodd ar y dechreu

!

Yn Sir Aberteiíi, fel y gwelwn, y torodd y diwygiad hwn allan

gyntaf, ac yno hefyd y teimlwyd ef gryfaf. Dywedir y bu yno yn

y flwyddyn ryfedd hono, 185'.», Gymdeithasfa yn Llangeitho, ac

amryw Gyrddau Misol, mor hynod fel y mae coffa am danynt, a

hiraeth am eu cyffelyb, yn aros yn fyw yn nheimladau llaweroedd

hyd y dydd hwn. Wrth yr ysgrifau yn y Drysorfa, gwelwn y bu

chwanegiadau at eglwysi y Methodistiaid yn uuig yn y sir hon

yn rhywbeth oddeutu wyth mil, a hyny mewn deuddeng mis o

amser ; ffaith, dybygem, na cheir dim yn gyfartal iddi yn holl

hanes crefyddol Cymru. Esgusoded ein brodyr yn Xgheredig-

ion nyni sydd mor ddyeithr iddynt, oherwydd arfer yr hyfdra o

drafod fel hyn am y cyffroad rhyfeddol hwn, a ddechreuodd yn

eu sir.

Mehefin, 1879.

EHAN II.

Ymdaenodd y newydd am y deffröad rhyfeddol yn Sir Aberteifi

trwy yr holl wlad. Ac yr oedd y són am y diwygiad yno yn enyn

awydd augerddol yn mhob man am gael peth cyffelyb. Yr oedd y
genedl, yn fyd ac eglwys, yn addied iddo, wedi blino bellach ar hir

dawelwch a gwersyllu yn yr un fan. Teimlai llawer yn yr eglwys,

ac allan ohoni, awydd cryf am ryw ddeffroad i'w cychwyn a'u

symud oddiwrth fod fel yr oeddynt. A diau genym fod yr eglwys,
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a'r byd hefyd i ryw fesur, yn teimlo yn gyffelyb yn yr adeg

loI hon arnom. Gwyddoin fod lluaws mawr wedi Ilwyi

flino ar y tawelwch trymaidd sydd ert hir amser bellach wedi

ymdaeno droaom fel cenedl. Ac mae y blino hwn, drachefn, yn

arwydd er daioni

Ffaith hynod am y diwygiad dan sylw, fel yn wir am ereill o'i

flaen, oedd ei wedd ymdaenol; neu pa air a ddywedwn? Dechreu-

odd fel y gwelsom yn Yspytt Yatwyth, ac ymdaenodd yn gyflym

o ardal i ardal gan gynieryd y wladmegya o'i chr. Tybygem fod

hyn, fel llawer o bethau ereill yn ngoruchwyliaeth grá< Duw, y

tuhwnt i ni allu rhoddi cyfrif am dano. Gan fod y wlad mor
addfed iddo, wele efe yn prysuro droa y Dyfi—drwy yr Abermaw

—y Traethau, a bylchau yr Eryri, tua'r Gogledd. Nld oes nac afon

na mynydd yn arafu dim arno. Ac am a wyddom na bu yn

gyflelyb trwy holl siroedd y Deheudir. Hwnw, yn ddiau, oedd y
dìwygiad mwyaf cyffredinol a fu erioed yn Xghyniru. Yr oedd

pawb—pob enwad fel eu gilydd, a'r eglwyai gwladol fel ereill, ag

oedd yn ei geisio, yn ei gael. " Nid yw Duw dderbyniwr wyneb,"

er mor gíisbeth yw hyny i'r teimlad enwadoL Dyweder a fyner

am y diwygiad hwn, ni a gredwn mai y flwyddyn 1859 a fu yr un

fwyaf hynod yn hanes grefyddol Cymru o'r un flwyddyn yn y
ganrif hon o leiaf. Clywem gyla hyfrydwch fod y cyffro diwyg-

iadol wedi ymdaenu dros Feirionydd, a cliyn hir ei fod wedi tori

allan yn nghyrau deheuol Sir Gaernarfon ; ac yn ebrwydd dechreu-

odd gynhyrfu yn ardaloedd poblogaidd ein chwarelau yn Arfon.

A mawr oedd ein Ilawenydd. Cofiwn yn dda y noa Sabboth y
törodd allan yn hên gapel yr Ysgold, yn niwedd cymundeb wrth

ganu y penill,

•• Pale
V gwnaf fy noddfa dan y nef,

Ond yn ei glwyfau anwyl ef ?"

Yr oedd cyagu y no< Sabboth hwnw i lawer allan o g^-estiwn. A
chredwn fod llawer eto yn barod iawn i golli noswaith a dwy o*u

. p'- caeiit eu hatal gan gyffro cyfftdyb i'r cyíîro bendig

hwnw.
dwedd neillduol y diwygiad hwn o'i ddechrenad ydoedd,

Dynion wedi eu deffro gan gyffyrddiad y " peth byw " a

fu yn foddion effeithiol i ddeffroi ereill. Mae yn deilwng o sylw

nad yw liyuy braidd byth yn metliu yn ei amcan. l^regethwr a'i

yspryd wedi »i ddeffroi gan yr Yapryd ölân yn bregetliwr

aflwyddiannus : Nac ydyw byth ! Byddai dynion difraw, dynion

hollol annuwiol, yn cael eu dihuno ar unwaith, a'u lleiiwi á dychryn a
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thrallod. Arnl i dro y gwelwyd y deffrüad a'r dychryn hwn yn

disgyn ar gynulleidfa fel rhuthrwynt ar goedwig, gan ddryllio a

diwreiddio yn y ffordd yr elai. Dynion caled—dynion paganaidd

—pobl ieuainc penrhydd ac afreolua—meibion a merched—dini

gwahaniaeth pwy na pha fath, wedi eu dal megys â dychryn Duw,
dychryn y byd a dda, ac yn ffoi yn eu trallod i'r egîwysi fel y
noddfa nesaf i law! Yr oedd ayrthio i lawr iweddîo bellach yn

beth nior hawdd, ac rnor naturiol iddynt, ag fyddai arfer llwon a

rhegfeydd yn flaenorol. Ymddangosent, ar y pryd o leiaf , fel wedi

eu troi a"u gwneyd fel plaut bychain, yn harod i wneyd unrhyw
beth a geisid ganddynt. Tröent ymaith ar unwaith oddiwrth eu

hên arferion pechadurus. Codent addoliad teuluaidd yn eu tai yn

y fan. A chan gofio fod y deffröad cyffrous hwn wedi ymdaenu
dros holl Gymru, ac effeithio y cyfnewidiad rhyfeddol hwn ar ei

miloedd mewn un ffwyddyn—mewn gwirionedd, onid ydoedd yn

beth hynod ? Na ddirmyger ni, gan hyny, am geisio galw sylw at

yr hyn a fu yn ein gwlad y flwyddyn ryfedd hoii ! Diolch i"r

Nefoedd am brawf, pe ond unwaith boh ugain mlynedd, fod ei gallu

hi yn gryfach nag annuwioldeb—yn gryfach nag anyatyriaeth ac

anghrefydd y genedl ! Ydyw, y mae gweled gallu y tywyllwchyn

cael un gurfa feistrolgar unwaith niewn oes, yn rhywbeth gwerth

ei gofio a diolch am dano ! Mae yn ernes i filwyr yr Oen, er maint

eu haflwydd, fod gallu cryfach o'u tu hwy nag a ddichon fod i*w

herbyn, ac mai yr eiddynt hwy yn y diwedd fydd y fuddugol-

iaeth ! Ymwbolwn !

Fel un esiampl o laweroedd o bethau cyffelyb, yr ydym yn cofio

yn dda fod cyfarfod gweddi mewn capel, fel y byddai bob nos

braidd y pryd hyny ; ac wrth gwrs cyhoeddid seiat i aroa ar ol, fel

yn niwedd pob moddion. Wedi i'r gynulleidfa ymwahanu, a chau

y drysau, gwelwyd fod rhai o newydd wedi aroa yn ol. Ond braidd

gyda hyny, gwelwyd y drwa yn cael ei agor drachefn, a chwech
neu wyth o ddynion ieuainc yn brysio i mewn fel yn y dychryn

mwyaf, yn eistedd yn rhêa ar fainc, yn rhoddi eu penau i lawr, ac

yn wylo yn hidl. Wrth eu gweled hwy aeth pawb i wylo. Á
chyfarfod i wylo, gan mwyaf, fu hwn : tadau yn wylo, a mamau
yn wjio, brodyr a chwiorydd yn wylo ; wylo distaw, wylo o'r

galon, ac addoli wrth wylo. Nid oedd gan neb flàs dros enyd yn y
cyfarfod hwn ar ddim ond ar wylo ! Ac ! gyda'r fath foddhâd

yr wylai rhai mamau ! yn lapio y cadach llogell âg un llaw ar y
wyneb, a churo y glin â'r llaw arall, a wylo o fodd calon. A pha
ryfedd ? hawdd y gallai y mamau hyn ddywedyd, " Am y bachgen
hwn y gweddîais

!

"'
! yr hên w^do anwyl a welwyd mor

gyffrediu yn nghynulliadau crefyddol Cymru ! A ydyw wedi
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myned allan o'r ffasiwn dros byth ? Na ato Duw ! Pwy a wyr na
welìi llawer eto yn dyfod " dan gerdded ac icylo " i ofyn y ffordd i

Sion, a Sion hithau yn wylo gan lawenydd wríh eu gweled?
Ond at ein mater. Nodwedd y diwygiad h\\\\ drwyddo oedd

deffrüad a chyffro. Ac nid rhyfedd hyny chwaith. Yn hytrach, y
rhyfeddod yw fod dynion mewn gwlad fel Cymru, sydd nior lawn
o wybodaeth gair Duw, a dynion o ddeall a barn, yn gallu byw yn
dawel a difraw mewn sefyllfa y gwyddent, pe'r ystyrient, ei bod

yn un ofnadwy o echryalawn—yn golledig, ac yn y perygl mwyaf
bob dydd o syrthio i dragywyddol wae ! Nid oes yr un cyfrif i'w

roddi atn y difaterwch damniol hwn, sydd wedi meddiannu coríf

niawr ein cenedl, yn fyd ac eglwys, ar hyn o bryd, heblaw niai

twyll ydyw pechod, a bod duw'r byd hwn, trwy ei ystryw, yn
gallu llwyddo yn hynod i ddallu a thwyllo meddyliau dynion.

Nid oes yn eisieu ar unrhyw adeg ond i ddynion ymddeffro i

ymdeimlo â difrifwch eu sefyllfa golledig, na byddant yn y fan

wedi eu llenwi â'r pryder ac â'r trallod mwyaf. Mae'r fath

ofnadwyaeth yn ngholledigaeth dyn, ag a wnai o'i adnabod yn

drwyadl, y dyn mwyaf difraw, a chryfaf ei neroes, yn ddychryn

iddo ei hun ac i'r rnwyaf dewr floeddio yn chwerw. Na ryfedder,

gan hyny, fod y deffrüad a feddiannai y miloedd yn adeg y diwyg-

iad hwn yn cynyrchu y fath gyffro.

Xodwedd arall, arbenig, ar y diwygiad hwn oedd, mai y cyfar-

fodydd gweddiau yn fwy na'r pregethu a fyddai yn foddion i'w

gynyrchu. Grwir y byddai y pregethu dan eneiniad anghyffredin o

rymus yn awr ac eilwaith ; ond byddai y cyfarfod gweddi am dymor
braidd bob tro yn sicr ohono. Gyda chyfarfodydd gweddiau y dech-

reuodd yn yr America ; ac felly hefyd y dechreuodd ac y parhaodd

i fyned rhagddo yn y wlad hon. Gan gofio, mewn cyfarfod i

weddio gan y disgyblion, tua dydd y Pentecost yn Jerusalem, y
dechreuodd y diwygiad mwyaf grymus a llwyddiannus a fu erioed

hyd yma yn hanes yr eglwys. Bydd-i dylanwadau mor anghy-

ffredin o nerthol yn cael eu teimlo mewn cyfarfodydd gweddîau

trwy y wlad y pryd hwn, fel nadanghofirmohonynt yn ddiau droa

byth. Buont yn foddion i ddeffroi a dychwelyd miloedd a nriloedd

o bechaduriaid at Grist a'i grefydd. Pel engraifft o laweroedd "

gyfarfodydd gweddi'au a fu trwy y wlad yr adeg hon, gallwn nodi

un amgylchiad a ddigwyddodd yn agos atom. Yr oedd yspryd

grâs a gweddîau îe, yn ddios dyna ydoedd ac nid dim arall wedi

dechreu cael ei dywallt a'i deimlo gan laweroedd ar hyd yr ardal-

oedd hyn, Llanrug, Llanb wig, a'r cylchoedd cyfagos, yn

nechreu Awst, 1859, nes yr oedd cyfarfodydd gweddiau yn dyfod

yu amlach ac yn fwy poblogaidd na braidd yr un cynulliad. Granol
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dydd y 25ain o'r ruis crybwylledig, gwelwyd pedwar neu bump o

chwarelwyr ieuainc blaeu uchaf chwarel Dinorwig yu troi allau i

lanerch gerllaw, yn ochr yr Elidir, i gydweddio. Deallwyd eu

hamcan, a dilynwyd hwy gan luawa o*u cydweithwyr, fel yn

ebrwydd y daeth i'r llanereh hon gynulleidfa gref, ac yu eu plith

rai tra anystyriol. Ond cyfarfod i'w gofio ydoedd hwn. Disgyn-

odd y "peth rhyfeää? fel y mnai y chwarelwyr ei alw y pryd

hyny, ar y cynulliad, ues yr oedd dynion ieuainc, ac ereill dibris ac

anystyriol, yn syrthio ar eu gwynebau, yn cydio yn iigwellt y
ddaear, ar waDgofi gan drallod a dychryn, ac ereill drachefn wedi

en llenwi à gorfoledd anrhaethadwy. Trwy ganiatâd siriol yr hèn

oruchwyliwr, Mr. Grifhth Ellis—coffa da am dano !—cyhoeddwyd
drwy y chwarel y byddai cyfarfod i weddîo drachefn ar y Uanerch

oedd yn barod wedi ei chysegru ar fynwes . ganol dydd y
cyntaf o Medi; a mawr oedd y disgwyl am dano. Ar yr awr

benodol daeth corff mawr y chwarelwyr yn nghyd ; a daeth

cannoedd ereill o wr, gwragedd, a phlant, o bob cyfeiriad, i'r un

lle, fel y bernir fod nifer y gynulleidfa o ddwy til a haner i dair

mil o eueidiau ; a disgynodd "ypeth rhyfedd" yrunmorrymua
yn y cyfarfod hwn drachefn ag yn yr un cyntaf. < >s teimlwyd
" nerthoedd y byd a ddaw " mewn cyfarfod erioed—os yw yn

synwyr dyweyd hyny—fe'i teimlwyd gan gaunoedd yn y ddau

gyfarfod hynod hyn. Bu llawer o gyffroadau ar lethr yr hên

Elidir erioed, yn ol iaith y chwarelwyr, gan ergydion powdr hollt,

a chwympiadau aruthrol ; ond erioed o'r blaen hyd y tro hwn, ni

aflonyddwyd dim ar ei mynwes dàlgref gau gyfîro o'r byd anwel-

edig. Cynyrch y cyffroad rhyfeddol hyn a fu ycliwanegiadau

dirfawr at yr holl eglwysi yn yr ardaloedd cylchynol o bob

enwad.

Parodd fod cymaiut o gyffroad gyda'r cyfarfodydd gweddîau, a

dim neillduol gyda'r pregethu oddieithr yn anaml, gryn lawer o

feirniadu a beio ar y pryd, fel yr oedd yn naturiol disgwyl.

Dygwyddai yn gyffredin yr adeg hon i'r pregethwr druau fod

wrthi yn pregethu á'i holl egui am awr ; eto ni byddai lléf na neb

yn ateb—pawb yn ddigon tawel a digyffro. Ar ol y bregeth, wele

gyfarfod i weddio, ac yn ebrwydd dyna bobpeth yn gyffro byw.

Peth a welsom lawer gwaith oedd hyn. Yr oedd y gwahauiaeth

mor arnlwg ac mor hynod, fel mai nid rhyfedd fod y beirniadu mor
hael. Edrychai llawer yu ddrwgdybus ary diwygiad am na fuasai

mwy o arddeliad ar y pregethu. M^Tiai ereill mai yn y pregethu,

neu yn hytrach yn y pregethwyr, yr oedd y diffyg, a phe buasai

yr un deffröad gwresog yn yspryd y pregethwr ag a enyuai yn

yspryd y gweddiwr, y buasai yr effeithiau yn gyffelyb. Elai rhai
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mor bell ag i dybied, er fod y pregethu yn efengylaidd o ran

mater, eto ei fod yn colli cymaint mewn amcan, fel nad oedd yn

wiw gan yr Yspryd Glân roddi ei sêl arno. Ond yr esboniad

mwyaf cymedrol, ac fe ddichon mai y mwyaf cyffredinol, ar y
gwahaniaeth hwn ydoedd, fod Yspryd Duw yn rhoddi yr eneiniad

hwn ar y cyfarfod gweddi, er mwyn amlygu ei allu grasol yn fwy,

ac hefyd er rhoddi urddas ar gynulliad oedd wedi syrthio yn isel

gan yr eglwys. Yr oedd y cyfarfod i weddio, fel mae yn wybyddus,
cyn y diwygiad hwn wedi syrthio yn isel

; yn wir, y mwyaf
diwerth a hawddaf ei hebgor o'r holl gynulliadau crefyddol ydoedd.

Os byddai cyfiawnder o bregethu gan gynulleidfa, ni chai y cyfar-

fod gweddi le ganddi i roddi gwadn ei droed i lawr o gwbl ; dim
ond rhyw fymryn ar y nos Lun cyntaf o'r mis ; ac yr oedd hwnw
hefyd mewn llawer man yn barod i farw. Mae yn argoel glir

bob amser, dybygem, fod y teimlad addolgar wedi syrthio yn
ddifrifol o isel mewn cynulleidfa, os bydd rhyw lún o bregeth, gan

yw enw o bregethwr, yn fwy derbyniol ganddi na chyfarfod i

wedclio Duw. Ac felly barnai llawer o ddynion da, fod yr "Fspryd

Glan, er mwyn codi urddas y cynulliad crefyddol oedd wedi syrthio

mor isel, yn tywallt ei gorn olew ar ben y Dafydd fychan hwn, yn
hytrach nag ar y pregethu y meddyliai y lluawslawer mwy ohono.

Ac heblaw hyn hefyd, mae Efe, tuagat amlygu ei allu grasol, wedi
arfer gwneyd pethau mawrion trwy offerynau a moddion a

gyfrifid yn ddirmygus gan ddynion. A pheidiwn a rhyfeddu os

bydd iddo Ef eto wneyd pethau mawrion yn ein gwladmewn rhyw
wêdd a thrwy ryw foddion gwahanol i'r hyn y byddwn ni yn
disgwyl.

Yn hytrach na bod dim yn ngwêdd y diwygiad hwn yn tueddu
at iselu gweinidogaeth y Gair, caed aneirif brofion drwyddo i'r

gwrthwyneb, sef nad oedd yn y diwedd ond casgliad mawr o

gynyrch y blynyddoedd blaenorol o bregethu. Wrth wrando y
dychweledigion lluosogyn adrodd eu helynt, addefent heb eithriad,

braidd, fod rhyw air neu sylw mewn pregeth a wrandawsent er*s

llawer dydd, wedi mnu aros yn eu cydwybodau, er gwaethaf holl

rwyeg eu bywyd digrefydd. Addefaj llawer o wrandawyi cyeon a

moesol y bu gweinidogaeth y Gair trwy y blynyddoedd yn difa

gwraidd cryfder eu hanufudd-dod i'r Efengyl ; ac erbyn dyfod y
cyffro hwn arnynt, nid oedd ynddynt nertli mwyach i'w wrthsefyll.

Do, do! bu yr adfywiad eyffrous hwn yn adgyfodiad i Iawer hên

destyn, a pheth mawr " o ryw atr" mewn pregethau, oedd wedi eu

claddu yn nghydwybodau gwrandawyr Cymru, a liyny weithiau

er's maith amser. Sylw da gan Mr. Charlee, fel y elywaom, oedd

hwnw wrth gynghori pregethwyr unwaith, " Gwneweh eich
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pregeth mor dcla ag y meclroch ; oncl rhyw a.ìr ohoiii a fendithir i

wneyd y gwaith achubol, a hyny, o bosibl, ar ol llawer o ddydcìiau/'

Clywsom Mr. Elias yn sylwi rywbryd, fod rhywbeth yn debyg yn
ngoruchwyliaeth grâs Daw i ddymon yn saethu craig; rhaid cael

clyn grymus a clyfal i dyllo y twll dwfn, a dyn medrus i roddi y
pylor i mewn, i stampio a chodi y pricer, ac yn y blaen ; ond dichon

mai rhyw fachgen bywiog a llawn ysfa, a fydd yn cael cenad i

redeg 1 danio y twll, ya dywedir, a hyny wedi'r cwbl a barai'r

ymddrylliad. Felly y bu gyda'r diwygiad hwn. Yr oecld yn
ganlyniacl neu yn ffrwyth ogain mlynedd o bregethu, a llafur dyfal

a blin. Ond talocld y costau yn dda pan y daeth. Ymdroisom
gyda hynyma, am y gallai focl yn rhyw gysur i bregethwyr ac

athrawon crefyddol y blynyddoedd hyn, fecldwl nad yw yr holl

bregethu a'r dysgu yn colli ymaith yn llwyr ar gydwybodao y
lluaws, er mor aflwyddiannus yr ymddengya hyny ar y pryd. Os

bydd bachan yn y bregeth, fel y dywedai un hên flaenor, mwy na

thebyg y bydd i rai ohonynt lynu mewn cydwybodau ; ac er holl

ystryw diafol, yno y mynant fod. Gan hyny, fy mrodyr, awn
rhagom gyda'n gwaith yn galonog. Pregethwn, llafuriwn, a

phoenwn, a gweddiwn, a chredwn y daw adeg cynhauaf eto ar

eiu Cymru anwyl !
" Canys nid yw Duw yn anghyfiawn, fel yr

anghoíio eich gwaith a'ch llafurus gariad."

Peth arall yn y diwygiad dan sylw a fu yn foddion i ddeffroi

meddyliau lluaws dirfawr, a'u chwanegu at yr eglwysi, oedd y
cyfarchiad yn niwedd y bregeth, neu y bregeth ddwbl, fel y mnai
rhai ei galw. Ar ol pregeth fèr yn y pwlpud, a gwecldi fèr, yna

disgynai y prégethwr i'r "sêdd fawr," fel ei gelwir, acaroddai
gyfarchiad difrifol o'r fan hono drachefn i'r rhan annychweledig

o'r gynulleidfa yn benaf, gan eu cymhell, oa byddai neh yn teimlo

awydd, i aros yn ol yn y cyfarfod eglwyaig a ddilynai. Gan focl

hyn yn beth mor newydd adyeithr, bu hyn hefyd yn destyn llawer

o feirniadu a beio. Gofynid gycla mesur o dcürmyg, Pa synwyr

sydcí i'r un pregethwr draddodi dwy bregeth i'r un gynulleidfa yn

yr un cyfarfod ; un yn y pwlpud, a'r llall yn y sêddfawr? Onicl

mwy rhesymol a gweddus a fuasai gwneyd un bregeth o'r ddwy. a

thraddodi hono yn y pwlpucl, neu dano, fel y buasai yn dewis ?

Ond, beio neu beicüo, dyma'r dull oedcl yn llwycldo ; a llwyddiannus

iawn a fu am ei dymhor. Hyd y gwyddom ni, Mr. D. Morgan a

fu y cyntaf i arfer y dull newydd hwn : ac wrth ei weled ef yn
llwyddo, dilynwyd ef gan ereill. Modd bynag, rhaid fod y brodyr

hyn wedi eu gwresogi i fesur anghyffredin âg " ysprycl y diwyg-
iad." pan y meiddient fod yn ddigon gwrol i dori ar draws hên

ffurtìau sefydlog pregethu trwy'r oesoedd. O ! na, nicl chwareu o
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beth oedd liyn ! Dygwyddai yn lled fynych i'r bregeth yn y
pwlpud basio heibio yn ddigoo cyffredin, heb argoel fod neb yn
teimlo nemawT oddiwrthi; eithr nid felly bob aniser. Ond pan
ddelai y pregethwr i*r sêdd fawr i draddodi ei ail bregeth, byddai

hono yn gafael. Dan y gyntaf byddai gwynebau pawb yn ddigon
sychion ; ond dan yr ail, gan amlaf, byddaî gwynebau cynulleidfa

yn llifeiriant o ddagrau. Ni byddai gan y pregethwr ddim L'w

ddywedyd yn ei ail bregeth mwy nag yn y gyntaf nad ydoedd y
gwrandawyr yn ddigon c/neíin â'u gwrando trwy eu hoes; ac eto

mor wahauol yr effeithiau ! Dyma y ft'aith, pa gyfrif bynag sydd

i'w roddi am danl

Cwestiwn naturiol sydd yn codi, ac yn bendifaddeu y cwestiwn
teilwng o ystyriaeth ddofn pregethwyr y blynyddoedd hyn, ydyw,
Paham yr oedd y cyfarchiad yn y sêdd fawr yn fwy effeithiol na'r

bregeth yn y pwlpud ? Cynygiwn yr atebion canlynol i'r cwestiwu
gòr-bwysig hwn. Àtebiad Mr. Edwards, Penllwyn, i hynycíoedd,
fod y pregethwr tra yn y pwlpud, a'i wrandawyr, megys mewn
dau gylch gwahanol, ac mewn pellder y naill oddiwrth y llall ; ond
pan ddisgynai y pregethwr i'r sêdd fawr, ei fod ef a'i wrandawyr
wedi dyfod megys o fewn yr un cylch, ac i'r agosrwydd mwyaf at

eu gilydd. A gallwn ychwanegu
;
yn y pwlpud yr oedd y

pregethwr yn ymosod ar ei wrandawyr megys o'i amddiffynfa ; ond
bellach wele yr ymrysonfa yndyfod megys yn law-law. ()s byddai

y bregeth yn y pwlpud ynpasio yn ddiafael, byddai hyny drachefn
yn cyffroi teimlad y pregethwr, ac yn minio ei ymadroddion at yr
ail ymosodiad. Yr oedd a fynai y pregethwr yn ei gyfarchiad l'r

rban annychweledig o'i wrandawyr yn benaf, ac felly byddai yn
fwy pwyntiol, yn dywedyd icrth ei wrandawyr, ac nid yn unig yn
eu clyw ; a byddai o hyny yn fwy difrifol. Byddai yn ei gyfarch-

iad yn fwy rhydd—yn fwy extempore, nag yn ei bregeth, ac felly

yn fwy tarawiadol a bywiog. Gyr-pregethwyr drwy brofiad, fod

rhyw Bylw newydd a fo yn taro i'r meddwl yn sydyn yn yr act o

bregethu, yn eu cyffroi hwy eu hunain, ac felly yn taro meddyliau
eu gwrandawyr yn llawer mwy grymua Dyma y pelenau tanllyd,

y bombshells, á pha rai y byddai yr hên bregethwyr yn gwneyd y
fath hafog ar eu gwran<lawyr. A byddai y gwrandawyr hwythau
hefyd yn disffnn/Ìam rywbeüi yn y cyfarchiad uwch na'r boddhâd
a ddisgwylienl yn y l^regeth ; ac nid yn fynych yr oedd y äisgwyl

yna yn cael '-i siomi. Wrtb gymeryd yr amrywiol bethau hyn i'r

cyfrif, yn nghydag yspryd gwresog y pregethwr, ei awydd
, g ddol am ennill eneidiau i Grist a"i grefydd, yrhynhefyd a

wnelai ei gyfarchiad yn ddifrifol, yn syml, yn dyner, ac etô yn
finiog, nid rhyfedd fo<l y cyfarchiad hwn yn cario y fath ddylanwad.
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Ie, yn yspryd y pregethwr, cofier, yr oedd dirgelwch y llwyddiant.

Heb y peth byw yn yr yspryd, ni buasai tori allan o'r drefn

gyffredin ond hyfdra dirmygus. Goddefer i ni yn ostyngedig

awgrymu i'n brodyr anwyl y pregethwyr, Ai nid doeth fyddai i

ni, yn yr adeg hon o aflwyddiant ar ein pregethu. ystyried yn

ddifrifol gerbron Duw a ydyw ein hyspryd yn peidio bod yn rhy

gyffredin gyda'r gwaith—myned i'r pwlpnd yr un fath ag i rywle

arall : ac a ydyw ein hamcan hefyd yn peidio bod yn rhy isel— fj

boddhau cynulleidfa yn hytrach na cheisio ei deffrni, ac, yn

mhellach, ai nid doeth fyddai newid rhyw gymaint yn y daü o

bregethu er ei wneyd yn fwy effeithiol i'w anican ?

Bu llawer o feio ar y pryd ar y brodyr anwyl oedd yn fwyaf

selog gyda'r diwygiad, am eu hyfdra hwn o dori ar drawa yr hén

drefn sefydlog gyda phregethu. Eithr hyd y gwel» m, peth

naturiol i ddiwygiad cyffrous, fel yr un dan sylw, a fyddai taflu

allan arferion dyeithr, a ymddangosai i sylwedydd oer yn bethau

afreolus ac afresymol. Mor afreolus o beth a fyddai i'r hên Fethod-

istiaid, yn eu diwygiadau poethion, dori allan i orfoleddu wrth y
degau, a hyny ar ganol y gwasanaeth ! ac eto arypryd pabeth

oedd mor naturiol ac mor brydferth ? Peth afreolua yn ol y drefn

bresenol a fyddai canu yr un penill drosodd a throsodd nas

gwyddom pa faint, ac eto yr oedd mor naturiol i galonau gwres _.

ag a ydyw i galonau oerion ganu yr un penill ond unwaith. Hên

chwaer yn Nghlynog mewn adeg o ddiwygiad brwd, fel y I

m, oedd y gyntaf erioed yn Nghymru a dorodd allan i neidio

wrth orfoleddu. Nid oedd y chwaer hon wedi gweled na chlywed

am neb erioed yn gwneyd peth mor afreolus : ond yn mhoethder

ei hyspryd, gan nas gwyddai pá beth i wneyd á hi ei hun, dyna hi

yn tori allan i neidio â'i holl egni, heb feddwl unwaith a oedd hyny

yn weddus ai peidio. A daeth neidio wrth orfoleddu yn beth mor

gyfFredin gyda'r hên bobl, fel y dewisodd y Sais oer eu galw yn

Jumpers. Mewn adeg o dawelwch difraw, mae cadw o fewn

cylchoedd ffurfiol yn beth hawdd ;
yn wir, mae tori ar eu traw

beth anhawdd. Ond i yspryd wedi ei danio gan gariad Crist ac

awydd angerddol am achubiaeth dynion, rhaid iddo gael tori allan

yn ei ffordd ei hun, ac eled ffurfiau i'r lle yr elont. Pa beth ond

yr yspryd gwresog hwn yn tori ar draws hén ffurfiau gosodedig, a

roes fôd i Brotestaniaeth, ac i Fethodistiaeth, a phob aeth arall y bu

y byd yn well ohonynt ? A meiddiwn ddywedyd, pa bryd bynag

y ceir diwygiad mawr eto yn ein gwlad, y bydd yn ormod tâag i

unrhy allu daearol ei gadw o fewn trpfeydd ffurfiau gosodedig.

Bhaid i yspryd wedi ei roddi ar dàn gan sêl dros Dduw, gael ei

ffordd ei'hun, costied a gostio. " A dryüir yr iau oherwydd yr



enemiad." Yr "eneiniad" òedd yn gwroli y brodyr i dori allan o'r

hên drofäu. Yr "eneiniad" oedd yn cysgodi yr annrhefn, ac yn
prydfertlm y cwbl. Pan gollwyd yr " eneiniad," fe gollwyd y
prydferthwch a'r nerth. Ofer a dirmygns bellach oeddmyned allan

fel Sanison ac yinysgwyd fel cynt ! A da hefyd oedd cael yr hên

gylchoedd Befydlog i syrthio i mewn iddynt, ! yr "eneiniad, yr

eneiniad ! '' Pa bryd eto y disgyna ar bregethwyr ac eglwysi

Cymru ?

Àwst. 1879.

IÌHAX III.

Yn yr adfywiad dan sylw, fel yr un fu ugain mljmedd o'i flaen,

daeth y wêdd gymhelliadol o bregethu a chyfarch i lawn waith ; a

bu yn fwy llwyddiaunus, os oedd modd, yn yr olaf hwn nag yn y
cyntaf. Yr oedd teimladau y lluaws yn llawer mwy cyffrous yn

hwn, ac felly yn haws dylanwadu arnynt. Megys yn y diwygiad

blaenorol, felly yn awr, cyhoeddid cyfarfod eglwysig ar ol pob

pregeth a chyfarfod gweddi ; ac anogid, os byddai neb yn teimlo

awydd i ymuno â chrefydd, i aros yn ol yn hono. Bu hyny yn

llwyddiannus i gael chwanegiadau dirfawr at yr eglwysi gyda phob

enwad trwy'r wlad. Yn y diwygiad cyntaf a nodwyd, yn rliy

fynych byddai y cymliell gan frodyr yn meddu mwy o sél nag o

farn yn myned yn ädirrjymheU. Bygythid y gwrandawyr yn

erwin onid ufuddhäent ; a byddai hyny gyda llawer yn peri

gwrthdarawiad—yn caledu yn lle ennill. Ond yn y diwygiad

diweddaf, byddai y brodyr yn fwy tyner a gwyliadwrus; ac eto

cymhellent yn daer a difrifol, os byddai neb yn y gynulleidfa a'u

meddwl yn gogwyddo at hyny, gan addaw rhoddi pob help Uaw i

rai pryderus er eu dwyn yn mlaen. Eithr bu y wêdd gymhell-

iadol hon drachefn yn destyn llawer o feirniadu a beio. Dywedid

y pryd hyny, a dywedir gan lawer eto, mai perygl y dull hwn o

gymheU dynion at grefydd, ya dywedir, yw dangos yr eglwys

iddynt yn lle Crist, a rhoddi yr un cyffelyb bwys ar broffesu Crist

gg ur gredu ynddo. A dywedid mai llawer diogelach a fuasai

cyfeirio dynion deffrous at Grist fel yr unig noddfa i bechadur

colledig, a gadael iddynt hwy eu hunain benderfynu y cwestiwn o

broffesu Crist mewn pwyU ac wedi bwrw y draul. A dyma hefyd

dybygid oedd syniad yr hên Pethodistiaid ar hynyma.

Mae yn ddios fod y cymhell hwn ar ddynion i wneyd proffes o

grefydd, fel y dywed (iurnal, am "wedöl anghyffredin," yn arf

_ìus—yn galw am lawer o ddoethineb pa fodd a pha bryd i'w



ddefnyddio. Mae perygl o'r ddeutu. Mae yn fwy na thebyg y
byddai y brodyr anwyJ ar adegau, yn eu gòr-awydd i chwanegu
dyehweledigion, yn cario y cymbell bwn braidd yn rby bell, ac

felly yn y perygl o bacio dynion i fyny uiewn proffes o grefydd
heb ei bywyd. Ond mae perygl befyd o'r tu arall, i ddyuion
pryderus gael eu gadael i ymdrallodi ynddynt eu bunain, ac i ym-
nycbu uiewn ofnau, heb roddi iddynt bob help i ddyfod
yn uilaen yn y cyfeiriad y rnaent yn teimlo cymaint awydd.
Barnai y brodyr wrth arfer y dull cymbelliadol hwn i gael dynion
at grefydd, y gallai hyny fod hefyd yn foddion Uwyddiannus i'w cael

at Grist, megys y caed aneirif brofion yn hanea ein Cyfundeb.

Tybier fod dyn i fesur wedi cael ei ddeffroi gyda'i fater ysprydol,

ac niewn canlyniad i'r cymhell yn aros yn ol yn y cyfarfod

eglwysig: oni fyddai hyny yn fantais werthfawr i arwain y
meddwl cythryblus i'r iawn, ac i " agoryd ffordd Duw iddo yn
fanylach?" Mae " dyfod at grefydd" i ddyn pryderus, a dyweyd
y lleiaf, yn gychwyn yn yr iawn gyfeiriad. Vn wir, gwelsom rai

yn gwneyd hyn er mwyn ennill gwraig, ac eto yn y canlyniad yn
troi allan yn ddynion gwii grefyddol. Chwyrnu y byddai yr bên

dadau ar y dull hwn o gymhell dynion at grefydd. Clywsom Mr.

J-]lia>. yn adeg y diwygiad ddeugain mlynedd yn ol, yn ei

gondemnio yn ddifrifol, gan ei alw yn ysfa gnawdol o geisio

myned a gwaith yr Yspryd Glân yn nychweliad pechaduriaid

o'i law. Eto byddai rhai ohonynt liwy yn arî'er y dull

cymhellol yn awr ac eilwaith. Clywsom r yn adrodd ei fod

er's mwy na haner can' mlynedd yn ol yn gwrando y Parch.

William Morris, o Gilgerran y pryd hwnw, yn pregethu ar nos

Sabboth yn bên gapel Jewin Crescent, Llundain, ac ar ddiwedd y
gwasanaeth yn cymhell, os oedd neb yn y gynulleidfa yn teinilo

awydd i roddi eu hunain i Grist a'i grefydd, ar iddynt aros yn ol

yn y cyfarfod eglwysdg a ddilynai, ac y byddai yn dda gan y
frawdoliaeth eu gweled ; a chwanegai ddarfod iddo gymhell yn
gyffelyb amryw droion yn Nghymru, a phob aniser gyda mesur o

Jwyddiant. Y canlyniad y nos Sabboth hwnw a fu, i dri ar ddeg

aros yn ol o newydd. Na ! nid oedd, ac nid yw y cymhell hwn gyda

phregethu yn gymaint peth allan o'i ie ag y mn rhai brodyr i ni

dybied, ond ei arfer mewu modd difrifol a doeth. Beth a wyddom
ui pa bryder a ddicbon focl ar feddyliau dynion gyda'u mater

ysprydol, hyd yn nod ar adeg daweJ feJ yr un bresenol, a pha mor
dda iddynt a fyddai caei yr JieJp Uaw a allai y cymiielJ liwn roddi

iddynt ?

Cyn myned yn mlieJlacJi, bydd genym air i'w ddyweyd wrtii

" ymJioJydd y byd Jiwn." Bu y doethyn yma a'i feirniadaetli yn
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drymach ar eîn dìwygìad na neb rhyw ddyn. Mnai efe nad oedd
yr holl gyffro a'r helynt yn ddim amgen nag effaithnaturiol y dynol
yn ymrwbio yn y dynol, fel rhwbio dau bren yn eu gilydd yu
cynyrchu gwrea a thân. Dyna, meddid, yr Ámericaniaid yn hèl at.

eu gilydd i'w camp meeting i wneyd diwygiad, ac wedi y cwbl
"diwygiad gwneyd" a fyddai, ac fel un gwneyd y diflanai ; canys
cyn braidd i gynulleidfa y camp meeting ddychwelyd bawb i'w fan,

byddai llawn cymaint o eisieu diwygiad ag erioed. Addefwn yn
rhwydd fod gan y dynol ddylanwad grymua ar y dynol, er drwg
neu er da. PeÚy y mae Awdwr natur yn ddoeth weçii ordeinio.

Eithr byddai dyweyd y gallai y dynol heb y Dwyfol gynyrchu y
deffröadau cyffroua a feddiannai y miloedd yn adeg y diwygiad
hwn, yn berffaith ynfydrwydd. Pa allu dynol ar y ddaear allai

ddaroatwng dynion beilchion, hunanol, a chaled-galon, megya ar

unwaith i*r llwch mewn trallod a dychryn gerbron Duw, i lefain

am drugaredd ? Beth ? gallu dynol yn dwyn miloedd o bobl

ieuainc gwylltion, penrhydd, ac afreolus y wlad i'w dillad a'u

hiawn bwyll, i broffe.su Criat a gweddîo Duw- i gefnu yn Uwyr ac

am byth, lawer ohonynt, ar eu holl arferion drygionus blaenorol
;

mewn gair, i'w troi a'u gwneyd yn hollol wahanol i'r hyn oeddynt

unwaith ! Ac nid, ychwaith, y dynion oedd yn meddu y graddau

helaethaf o'r dynol a fu yn offerynau i wneydygwaith mawr hwn.
Yr oedd dynion galluog y pryd hwnw yn teimlo awydd cryf i

wneyd yr hyn y byddai eu brodyr a gyfrifid yn llawer îa-raddol

iddynt yn llwyddo ynddo, ond yn hyny yn methu. Mae dynion

da y blnyddoedd liyn yr un mor alluog ac mor "ddynol," a'r un

mor awyddua i effeithio cyfnewidiadau ar eu cyd-ddynion, ag y
llwyddodd dynion da ugain mlynedd yn ol mor rhyfeddol ynddo

;

eithr er gwneyd eu goreu, eto mor aflwyddiannua ydynt! Gan
hyny, pe gallai y dynol gynyrchu yr hyn a wnaed y pryd hyny,
pahaui nad allai gynyrchu y pryd hwn ? Eaguaoder ni ám fyned

ychydig o'r ffordd, gan i ni glywed rliyw awgrymiadau lled anny-

munol o barth i'r äynol yma yn ei berthynaa â'n diwygiadau.

Gan i ni gael taflu y gair hwn, " dynol," i'n danedd, yn ei gysyllt-

iad â'rdiwygiad dan aylw, purion; yr ydym yn barodi'w dderbyn.

Rhaid cael y dynol, nia gall neb wadu. Y dynol yw y moddion, y
cyfrwng a ordeiniodd Duw i'r Dwyfol weithredu trwyddo. A
rhaid cael y dynolì ymrwbio yn y dynol. A pho agosaf y del<> y
dynol at y dynol, mwyaf llwyddiannua oll y gellir diagwyl i'r

moddion fod er cyrhaedd ei amcan. Wele ni wedi ein harwain gau yr

athronyddyn hwn, Mr. " Ymholydd," yn anfwriadol, mae yn wir,

at wirionedd teilwng o yatyriaeth mwyaf difrifol pob un >y<M yn
amcanu at wir Leahad ei gyd-ddynion. Mae Duw wedi ordeinio y
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dynol yn foddion i*w ras ; a pho agosaf y delo y dynol a.t y dynol,

mwyaf llwyddiannus oll y gellir disgwyl i'r moddion hwn fod. Pan
ofynwyd i'r diweddar Mr. Rees. fel y clywaom, Pa fath bregethu y
gellir yn benaf ddisgwyl i'r Yspryd Glân ei fendithio er dychweliad

pechaduriaid? ateb gr Duw i'r cwestiwn gòr-bwyaig yna ydoedd,

mai y pregethu hwnw a fyddai debycaf o lwyddo i hyny pe heb yr

Ysprycl Glân. ! ddarllenydd anwyl. dyna i ti gyfrol o synwyr

mewn brawddeg fer ! Pregethwr yn dywedyd wrtho ei hun, " Wele,

mi wnaf fy ngoreu, yn ol y cymorth a gaffwyf, i ddwyn gwirion-

edd pwyaig fy nhestyn —baich fy nihregeth, i afael âg ystyriaeth

a chydwybod fy ngwrandawyr/' Da, was da a ffyddlawn ! oni

lwyddi yn dy arncan, nid arnat ti y bydd y cyfrifoldeb, ac ni byddi

heb dy wobr. Glanhäer pwlpudau Cyinru, a Lloegr hefyd, oddi-

wrth y pregethau diamcan. Bu agos i ni a dywedyd, Gwnaed yr

yspryd drwg ei faich ohonynt ! Ond gan gofio, mae yn rhy dda

gan y gelyn am bregethau cUamcan ; nis gall eu hebgor. Da

fyddai i'r pregethwr gofio yn wastad mai dynion yw ei wranda-

wyr, dynion pechadurus mae yn wir, ond dynion serch hyny, a'i

fod i amcanu deflroi y pechadui drwy y dyn, a pho agosaf y deuir

at y dyn, agosaf hefyd at y pechadur. Hawdd llithro i edrych ar

y dyn a'r pecha<lur fel dau fód gwahanol, a chymeryd y naill ar

wahän i'r llall, ac felly methu yn yr amcan. Hên lyfr yw y ddyn-

oliaeth y gweddai i bawb sydd am wneyd y byd yn well ei

efrydu yn dda er ei ddeall yn gywir. Ëfallai y dywed rhywun

ein bod wedi llithro i rywle, ac anghofio y diwygiad. Xagé, ddar-

llenydd, yr ydym yn ei ganol, ond, druan, heb ond ychydig o'i

yspryd. Nerth a bywyd y diwygiad hwn oedd fod Yspryd Duw
yn deffroi meddyliau dynion. a'r rhai hyny drachefn, trwy

ddefnyddio y moddion tebycaf i lwyddo, yn cael eu bendithio gan

yr un Yapryd Dwyfol i ddeffroi y wîad. Nid yn unig dyna oedd

nerth a bywyd diwygiad y flwyddyn 1859, ond dyma hefyd fydd

nerth a bywyd cÜwygiad rhyw flwyddyn hynod sydd eto, ni a

hyderwn, yn dynesu yn y dyfodol.

Crybwyllasom yn barod mai diwygiad y flwyddyn 1859, o ran

ychwanegiadau at yr eglwysi ar y pryd, oedd yr un mwyaf llwydd-

iannus a fu yn Xghymru erioed o dclim cymhariaeth. Dywedwyd
y bu ychwanegiad gyda'r Methodistiaid yn Sir Aberteifi yn unig

tuag wyth mil. Pe cymerid yr holl siroedd, a phob enwad, yn
nghyda'r Cymry yn nhrefi Lloegr i'r cyfrif, gallem dybied y bu

ychwanegiad at yr holl eglwysi yu rhywbeth uwchlaw hanner cant

oýloedd o eneidiau, a hyny, cofier, mewn yapaid mor fyr a deu-

ddeng mis o amser ! "Wrth ystyried nad yw ein cenedl ond bechan,

fe saif y ffaith hon yn un hynod yn hanes Cristionogaeth. Trwy y
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cyffröad hwn, achubwyd miloedd o bechaduriaid o bob gradd ac

oed—sobrwyd llu mawr o feddwon—bu raid i lawer o hên arferion

drygionus, fel adar y nos, ffoi iw llochesau, am dymhor o leiaf

—

daeth llawer cynulleidfa at grefydd braidd yn ilwyr - gwaredwyd
llawer o eglwyai bychain a gwanaidd rhag llwyr ddiflaniad—daeth

Uawer o ddynion cyson a da, oedd o'r blaen "o fewn ychydig,"

trwy y deffröad hwn yn "gwbl oll" yu eiddo i Grist a'i grefydd, a

chafwyd hwynt yn ddynion gweithgar a gwerthfawr, a pharhaus-

ant felly. Mae lluaws mawr eto yn fyw o frodyr a chwiurydd,

wedi profi eu hunain yn ffyddlawn i Grist, yn priodoli dechreuad

eu bywyd crefyddol i ddeffrüad y flwyddyn ryfedd hon.

Eithr bu i'r diwygiad hwn, fel i bob diwygiad cyffrous y gwyddom
am dano, ei ochr dywyll—ei amseroedd diweddaf yn ddyddiau

enbyd. Parhaodd pethau i fyned rhagddynt yn lled hylaw am
flwyddyn neu ddwy ;

yna tawelodd y cyffro, oerodd y teimladau

«4 wresog, a daeth " awr y brofedigaeth " ar lawer o'r dychweledig-

ion ieuainc yn arbenig. Dechreuasant fod yn anhydrin, fel plant

wedi caei gormod o foethau. Llithrai llaweroedd ohonynt, y naill

ar ol y llall, a'r naill wrth weled y llall, at eu hên arferion. Daeth

gwrthgilio, llithro i bechodau, a diarddel, bellach, yn bethau

cyffredin drwy yr eglwysi. Wrth weled hyny, tybiodd llawer fod

y diwygiad wedi troi allan yn waeth i'r genedl, ac yn fwy colledus

i'r eglwysi, na phebuasid hebddo, a bod yr Arglwydd wedi ei roddi

yn ei lid, a'i gymeryd ymaith yn ei ddigllonrwydd, a hyny yn

gerydd ar ei eglwys am geisio ganddo Kf wneyd yr hyn y bu ei

bobl yn esgeulus o'i wneyd eu hunain. Pell oddiwrthym ni

fyddo cyfranogi o'r syniad hwn hefyd. Yr hyn a ymddangosai yn

dywyll ac anhawdd rhoddi cyfrif am dano oedd, fod deffroadau

mor rymus ag a brofwyd gan lawer, ac mor debyg i beth gwirion-

eddol, eto yn syrthio yn fyr o wir ddychweliad. Pa fodd i esbonio

y ffaith dywyll hon, nia gwyddom ; ac am hyny nid awn i geisio.

ÎJn peth sydd eglur: yr oedd y deffroad hwn yn gychwyn da yn

yr iawn gyfeiriad. Agwedd ar feddwl dyn pechadurus, sydd yn

hanfodol iddo er iachawdwriaeth, yw ynnldt'ffro—dyfod yn

ystyriol o'r hyn ydyw, o'r hyn a wnaeth, ac o'r hyn a haeddai fel

troseddwr euog yn erbyn Duw. Y peth cyntaf yn y ffordd o

waredu pechadur yw ei argylioeddi o bechod ; a dyma y cyehwyn

yn nghyfeiriad ffordd ybywyd. Ondynhytrach uaffoiatlesu

fel yr unig Waredwr, darfu i'r llaweroed<l hyn yn eu trallod, trwy

ystryw diafol a thwyll eu calonau, ffoii ryw lochesau gau, a syrthio

yn fyr o fywyd ysprydol; acfelly ciliasant yn ol. Bu yr Arglwydd

lesu yn ofalus i rag-rybuddio ei eglwys i beidio teimlo yn rhy

siomedig pan ddelai adfyd o'r fath yina i'w chyfarfod. Efe a
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gyffelybai gyffroadau a ymddangosai yn llwyddiannus fel hyn
gyda'i deyrnas, i rwyd a fwriwyd yn y niór, yr hon a gasglodd bob

rhyw beth. Ac felly yn gynihwys y bu gyda'r diwygiad hwn.
Gwaith yr eglwysi a'u swyddogion am dymhor maith wedi hyn a

fu gwneyd y goreu o'r " rhai da," a bwrw M y rhai drwg " ymaith.

Eto meiddiwn ddywedyd, y bu yr ennill clir i eglwysi Cymru trwy

y diwygiad hwn yn annrhaethadwy. Achubwyd miloedd a miloedd

o bechaduriaid ein cenedl i fywyd tragywyddol—nid oes dim os

am hyny—yn y flwyddyn ryfedd hon.

Daeth daioni parhaol i'n Cyfundeb o'r diwygiad hwn, heblaw

yr ychwanegiadau a nodwyd at yr eglwysi. Yn un peth, bu yn

synibyliad i haelioni crefyddol na bu dim yn hanes ein Cyfundeb

yn flaenorol yn gyffelyb iddo. YTae ein casgliadau wedi mwy na

threblu wrth yr hyn oeddynt yn flaenorol i'r diwygiad ; ac am a

wyddom ni, y mae felly gyda phob enwad. Yr unig gasgliad sydd

wedi aros yn ddigynydd gyda ni yw yr un cenadol ; a gresyn yw
hyny. Dylasai y casgliad hwn yn arbenig fod wedi cynyddu yn
ddirfawr. Mae swm yr hyn a gasglwyd ac a wariwyd ar ein

capelau yn yr ugain mlynedd diweddaf yn aruthrol ; bron na

ddywedem, yn gymaint, os nad mwy nag a gaaglwyd gan y
Cyfundeb o'i ddechreuad hyd hyny. Yr un modd, mae y casgl-

iad at y weinidogaeth wedi cynyddu yn fawr iawn er's ugain

mlynedd.

Y diwygiad hwn hefyd a fu yn foddion i ddwyn y Fugeiliaeth

yn ein Cyfundeb i fod yn ysgogiad llwyddiannus. Yr oedd yn yr

esgoreddfa, mae yn wir. yn flaenorol, ond yno rhwng byw a marw.

Eithr yn ganlynol i'r diwygiad hwn, daeth allan yn blentyn iach a

chynyddol ; a rhagddi y mae yn dyfod o flwyddyn i flwyddyn ; ac

y mae yn debygol mai rhagddi yr ä, tra y profa yn gweithio yn
ddifefl. Ond na fydder yn rhy hyderus, canys y mae i'r Fugeiliaeth

ei pheryglon.

YTele ni bellach yn diweddu gyda'r diwygiadau. Ein hamcan

gyda'r ysgrifau hyn ydoedd ceisio deffroi pawb a'u darlleno i

ystyried, Ai nid da iawn a fyddai i ni, fel cenedl, gael rhywbeth yn

gyffelyb drachefn ? A fyddai yn ddymunol i ni yn ein tymhor

presenol hwn gael adfywiad crefyddol—rhywbeth yn gyffelyb i'r

hyn a gaed yn yr amseroedd aeth heibio ? Gwyddom fod dau

feddwl ar hynyma. Y mae rhai dynion o w^'bodaeth a barn yn

golygu mai lle yr eglwysi, yn hytrach na sychedu am ryw gj*ffro-

adau, yw gweithio yn mlaen yn gyson ac ^miroddgar, gan foddloni

ar gynyâä graddol, oddiar farnu mai hwn yn y diwedd yw y
cynydd iach, sylweddol, a mwyaf diogel. Ystyria y brodyr hyn

fod yr eglwys yn Xghymru bellach wedi dyfod yn allu digon
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grymus, ac yn meddu pob manteision i gyflawni ei chenadaeth, heb

y cyffroadau diwygiadol a fu yn cynhyrfu y genedl ar acìegau ereill.

a bod yr rspryd Dwyfol o hyd yn bendithio ymdrechion ei bobl

yn ol mesur eu llafur, ac feUy fod pob aflwyddianl gyda gwaith

Duw i'w briodoli i ryw esgeuluadra anesgueodol yn ygweithwyr.
Yr ydym yn ystyried nad yw syniadau y brodyr hyn mewn un

modd yn rhai i'w diystyru. Cynwyaant wirionedd pwysig, a

theilwng o bob ystyriaeth. Eithr caniataer i ni droi i'r oohr arall,

a thaflu nifer o awgrymiadau i ystyriaeth pawb a'u darlleno. A
ydyw corff mawr eglwysi Cymru, yr aelodau mwyaf ystyriol

ynddynt, yn gallu teimlo yn foddìiaol ar y cynydd graddol
#

presenol ? Yn wir, a ydynt yn gallu gweled yn glir—a gochel pob

eithafion—fod crefydd yn y blynyddoedd diweddaf hyn yn cynyddu
o gwbl ? Xa chymerer golwg unochrog, ac na farner yn ol y
teimlad ar gwestiwn mor dra phwysig. Onid yw yn rhy amlwg
fod lluaws dirfawr yn yr eglwysi hyd yn hyn heb brofi y cyfnewid-

iad achubol—heb eugeni drachefn, ac felly heb yr un gwahaniaeth

rhyngddynt âg un dosbarth, o leiaf, yn y byd oddiallan, ond yu

unig mewn proffes ? Ac os ydyw fel hyn, o ba le y daw yr

ymwared ?

Bu yr adfywiad a fu genym dan sylw yn fywyd o farwolaeth i

filoedd yn yr eglwysi ; ac onid tra dymunol a fyddai cael hyny
drachefn? Bu y diwygiad diweddaf, ys dywedai hên frawd o óf,

yn " dwymniad asiad" i luaws pobl ieuainc yr eglwysi ar y pryd.

Ac oni byddai yn ddymunol dros ben i ni gael eto yr unrhyw
oruchwyliaeth rasoJ i dwymno ac i cuio y miloedd pobl ieuainc sydd

genym yn ein heglwysi? Galwai rhyw frawd yr un diwygiad yn
" adeg nodi'r wyn." Mor fendigedig o werthfawr fyddai i ni gael

adeg eto i nodi âg enwaediad y gahm yr holl yn dinôd Bydd

genym, nad oes neb yn gwybod yn iawn pwy yw eu perchen?

Gwaith llafurus y gwinllanwyr, ar adeg o ddifaterwch digyffelyb

fel yr un bresenol, yw dyfrhau ychydig ar yr eglwysi, rhag eu

gwywo gan y sychder mawr. Ond beth am anialwch ein gwlad y
byd annuwiol a digrefyoa sydd yn ymgaledu mewn anufudd-dod i'r

efengyl, a chan y diafol wrth ei ewyllys ? Onid y ffaith yw mai

ychydig <> annuwiolion Cymrn syddyncael eu hachubyn bresenol?

Vn y diwygiadau a f u genym dan sylw, byddai gwaith mawr yn cael

ei wneyd mewn amser byr. Vn ol iaith y prophwyd, byddai Duw yn
tywallt dyfroedd ar yr anialwch,fel ybyddai i'w fwy8tfilod,ei asynod

gwylltion, a ehywion yr estrys, ddyfod i'w glodfori. Mae yn rhy

eglurfod anialwch ein gwlad wedi dyfod eto yn llawn o'r creadur-

iaid gwylltion ac afreolus hyii. Oni byddai yn iachawdwriaeth i

ni fel cenedl gael profi eto tlynyddoedd deheulaw y Goruchaf, er
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meistroli, dal, a dofi y pethau gwylltion yma ? Y mae pob gallu

arall yn methu gwneyd dim ohonynt ?

Os gofynir, A oes rhyw sail i hyderu y ceir adfywiad erefyddol

eto yn Xghymru ? ni a dybygem mai digon o sierwydd am hyny
yw, fod miloedd saint Duw trwy y wlad yn hiraethu am dano, ac

yn Uefain arno ddydd a nos am ei gael, ac ni bydd taw arnynt nes

ei fwynhau. Wele, nì edy yr Árglwydd i'w saint ei geisio Ef yn
ofer. Ond pa bryd y daw ? Pan ddelo ei Seion Ef yn ddigon claf

—i deimlo yn ddigon difrifol fod yn rhaid cael Duw i lwyddo ei

waith. Ein lle ni yw gweithio yn gyaon ac ymroddgar, yn gymaint
felly a phe ar ein llafur y dybynai ein llwyddiant. a chydyinffurfio

â chais y prophwyd Esaiah. " Y rliai ydych yn cofio yr Arglwydd,
na ddistewch, ac na adewch ddìstawrwydd iddo, hyd oni sicrhao, a

hyd oni osodo Jerusalem yn foliant ar y ddaear."

Medl 1879.

CYFAEFOD MISOD SIR GAERNAEFON YN YR
OES O'E, BLAFN.

Cyfarfod Misol Sir Gaemarfon yn yr oes o r blaen ! Hyderwn na

theimla neb o ddarllenwyr y Drysorfa fod hwn yn destyn rhy leol

ganddynt ; oherwydd rhywbeth tebyg i hanes y naill Gwrdd Misol

oedd hanea a helynt yr oll ohonynt drwy bob sir yn Xghymru.

Yr oedd yr hèn dadan yn troi cymaint trwy eu gilydd yn eu

gweinidogaeth deithiol, fel yr oedd eu cynulliadau crefyddol yn
naturiol yn dyfod i wisgo yr un nodwedd. Ac er fod y Cyfar-

fodydd ìíisol yn mhob sir wedi gwellhau llawer yn eu trefniadau,

o leiaf wi'th y peth oeddynt, eto maent wedi gwneyd hyny gyda'u

gilydd mewn modd hynod. Ac y maent y dydd hwn mor gyffelyb i"w

gilydd, fel, wrth ddarllen hanea im ohonynt, y byddwn mewn
ystyr wedi darllen hanes yr oll ohonynt. Xi bydd dim gwahan-

iaeth o bw^'s, ond yn enwau personau a lleoedd. Ac y mae yr

nnoliaeth hwn yn arwydd er daioni ; mae yn profi fod y Cyfundeb

yn ymsymud gyda'i gUydd. Ystyriwn fod y Cyfarfod Misol sydd

genym dan sylw yn ddangoseg o'r hyn ydoedd y cyfarfodydd

hyn yn gyfîredinol ar y pryd. Gall ychydig ymdroi fel hyn gyda

hanes crefydd yn yr oes o'r blaen, fod yn fuddiol er gweled

cynydd y Cyfundeb, ac er galw i gof y gweithwyr grymus yn yr

oes o'r blaen yn parotoi y wlad i lafurwyr yr oes hon ; ac hefyd

ceir mantais drwy hyn i ystyried pa bethau gwerthfawr oedd gan

ein tadau sydd ar goll gen}*m ni.
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Yr oedd Sir Gaernarfon y pryd hyn yn un Cyfarfod Misol yn
cyrhaedd o Riwgyfylehi, gerllaw Conwy, i Aberdaron, yn eithaf

Lleyn, driugain milldir dda o bellder, yn cynwys deg a thriugain o

gapelau, ond bod y lluaws ohonynt yn fychain a diaddurn. A
bychain hefyd oedd y nifer mwyaf o'r eglwysi. Ac eto yr oedd y
diwygiad a fu yn y Bwyddyn 1832 wedi peri ychwanegiadau
dirfawr yn rhif yr eglwysi, yn ogystal ag yn rhif yr aelodau.

Byddai eglwys o driugain neu ddeg a thriugain o aelodau yn barod

i feddwl cryn lawer ohoni ei hun. Yr oedd mwyafrif yr eglwyai

ialaw hyny. Nid oedd cwestiwn arian y weinidogaeth hyd yma
yn blino nemawr ar yr eglwysi na'u swyddogion. Eu safon oedd
cymeryd a gaent, a'u rhanu hyd yr elent. Yr oedd y Cyfarfod

Misol y pryd hyn yn gynulliad yr edrychid arno yn un pwyaig
iawn, nidyn unig ynyrardal lley disgynai, ond hefyd yn yr ardal-

oedd cylchynol ; a mawr fyddai y siarad yn ei gylch a'r disgwyl am
dano ; a niawr hefyd fyddai y cyrchu iddo, fel y byddai yn rhaid

pregethu yn fynych yn ffenestr y pwlpud. Y pryd hyny byddai
holl bregethwyr y sir yn bresenol, ac un blaenor, o leiaf, o bob
eglwys. Ni byddai neb yn arfer gofyn na rhoddi cyhoeddiad ond
am íìs yn mlaen, sef hyd y Sabboth cyntaf ar ol y Cyfarfod Misol

nesaf. Ac felly, yr oedd yn ofynol cael y brodyr, yn bregethwyr
a blaenoriaid, yn nghyd yn mhob Cyfarfod Misol. Os byddai i

bregethwr golli Cyfarfod Misol, un o ddeg na byddai allan o

bregethu am y mis canlynol ; a'r un modd, os collai y blaenoriaid,

byddent hwythau allan o bregethwyr. Ac felly, yr oedd yn rhaid
myned i'r Cyfarfod Misol, bydded y pellder y byddo, y tywydd a

ddelo. Pan fyddai Cyfarfod Miôol y tu hwnt i'r Eifl, îe, yn eithaf

Lleyn, byddai brodyr Ârfon yn myned yno yn íìnteioedd, a'r un
modd brodyr Lleyn ac Eifionydd i Arfon. Wrth gwrs, byddai gan
bawb ei farch. Vr oedd tnarch mor hanfodol i bregethwr y pryd
hwnw á phregeth. Ae oa byddai blaenor heb y cyfleusdra liwn,

I liyny yu ddiffyg lled bwysig ynddo. Wrth ddewis blaen- <

oriaid, yatyrid "eeffyl a chyfrwy" yn gymhwysder lled bwysig
)

i'r ewydd. Yr oedd gwestt" Plas Clynog yn cael edrych arno

y pryd hyn yn lle pwysig. Yno y byddai y brodyr yn troi am
adnewyddiad a gorphwy-dra iddynt hwy ;t'u meirch, wrth groesi

o'r naill ben i'r sir i'r llall. Ar ol ychydig o orphwyso, gwelid y
brodyr ar feirch yn fintai gref yn llon'd y ffordd yn cydgycliwyn

i'r naill gyfeiriad neu y llall. Yr oedd Plaa Clynog yn d^r

cyhoeddus parchn- : yr oedd yn Ian Eethodistaidd, ac mor ý
hanfodol i Eethodistiaetli fel y buasid yn rhy auliawdd gwneyd
hebddo. Buasai allan o reswm i ddyn yru ei farch na cherdded ar

draed am ddeg milldir ar hugain heb tefftwyao. Cedwid y I'las y
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pryd hyny gau hên chwaer grefyddol, Mrs. Roberts ; ac yr oedd hi

a*i mab a*i dwy ferch yn aelodau yu y Capel Uchaf

.

Yr oedd nifer o ddynion euwog y Methodistiaid yn Sir Gaernarfon

wedi machludo rai blynyddau yn flaenorol i"r adeg yr ydym ni yn

cyfeirío ati, niegys Robert Jones, Rhoslan, fel ei gelwid ; John Jones,

Edeyrn ; Mr. Richardson, Caernarfon, ac ereill. Yr oedd Robert

Roberts, Clynog, y seraph ruwyaf tanllyd a adnabu Gogledd Cyraru

erioed, wedi machludo flynyddau lawer yn fiaenorol i*r rhai uchod.

Ac yr oedd ei frawd, John Roberts, Llanllyfni, wedi myned er's

amryw flynyddoedd yn John Roberts, Llangwm (Meirionydd), a'r

pryd hwn ar ymadael i'w orphwysfa. Gwr grymus yn eu dydd

oedd y rhai a nodwyd. Darostyngwyd Sir Gaernarfon drwyddynt

bron yn llwyr i Fethodistiaeth. A dylai eu coffadwriaeth fod yu

feudigedig iawn gau Fethodistiaid yr oes hon.

Mae y Cyfarfod Miaol sydd genym i wneyd sylw ohono y tro

hwn yn dygwydd ymgynull yn Llanllyfni. Mae pobpeth yn gytieus i

gynulliad lluosog. Mae y lle yn ganolog, ac nid yw prysurdeb adeg

cynhauaf a llafur yn debyg o atal neb, ac y mae yr hîn yn hyfryd.

Yr oedd dyfodìad y Cyfarfod Misol i Lanllyfni wedi bod yn destyn

siarad yr ardal er's wythnosau. Yr oedd yr un oedd yn nesáu yn

galw i gòf y Cyiddau Misol blaenorol, megys pwy oedd yn pregetlm,

beth oedd eu testynau, pa le y byddai pawb yn llettýa, ac yn y
blaen. Ac nid siarad a galw i gòf a fu y cwbl ; G ! na, bu yma
weithio dyfal, pob tý yn y peutref a'r ardal wedi bod dan adgy-

weiriad trwyadl, oddieithr t ambell i bagan a Sandemaniad. Do,

do ! bu yma beth mawr o drefnu a glanhau o fewn ac o faes ;
gor-

uchwyliaeth yr ysgwrio a'r golchi, y gwyngalchu a*r slapdashio ar

lawn waith. Oaifl y trigolion eu hunain yn gystal a'r dyeithriaid

dai glân am unwaith. Gan y bu y Cyfarfod Misol yn achlysur i

alw i gòf ac i gyuyrchu y fath ymddiddanion am y rhai blaenorol,

ac hefyd yn achos o'r fath adnewyddiad ar dai y trigolion, yn sicr

yr oedd y Cyfarfod Misol hwn wedi talu ei gostau ddwywaith

drosodd cyu ei ddyfodiad. Ac yr oedd sêl a charedigrwydd yr

ardalwyr yu eu parotoi i dderbyu bendithion llawer uwch. Ac

nid rhyw eithriad fu y tro yn Llanllyfni. Mae yr hên Gyfar-

fod Misol hyd y dydd hwn, hyd y gwelsom ui, yn cael ei dder-

byn yn mha ardal bynag y disgyno gyda sèl a gwresogrwydd

calon. Mor fendigedig o beth fydd gweled pobl ieuainc ardal, yn

feibion ac yn ferched, yn gweini ar ddydd y Cyfarfod Misol mor
siriol ac mor ewyllysgar, a dim yn ormod ganddynt ei wneyd!

Wrth eu gweled, byddwu yn barod i ddyweyd, Wel, rhaid i grefydd

gael byw yu y fan hon am uu oes eto, bid a fo !

Bu yma yn Llanllyfni hwylio prysur er yn foreu. Mae gr a
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gwraig yn cadw t y capel na bu mo'u rhagorach erioed gyda'r

gorchwyl yn unman, nac ond ychydig o'u cyfartal. Mae Daniel

Gruffydd yn wir ofalus a ffyddlawn, ac ni bydd dim o'i waith ef ar ol.

Os bydd angenrhaid am air go blaen ar rywun, fe'i ceir gan Daniel

heb flew ar ei dafod. Ond ei gampdda yw gallu gwneyd hyny heb

gythruddo neb. Am Anne Parry eì wraig, mae pawb oedd yn
gydnabyddus â hì yn ddìgon boddlawn i ni ddyweyd, ei bod yn un

o'r rhai mwyaí' rhagorol a fu yn cadw t capel erioed. Gyda hi y
llettÿai yr holl bregethwyr a ddeuent i Lanllyfni i wasanaethu.

A bu gyda'r gwaith o gadw tý capel am fwy na hanei can'

mlynedd. Yroeddyn wraigddoeth a darbodus. Ar achlysuron fel

hyn yr ydoedd yn feistrea yn ei thý, a chai ufudd-dod gan bawb
;

ac y mae hyny yn rhywbeth o werth mewn t capel ar adeg

brysur Cyfarfod Misol. Yn wir, yr oedd mwy o'r blaenor yn Anne
Parry na neb arall oedd yn Llanllyfni y pryd hwnw. Yr oedd yn
fedrus i gynghori a dysgu pregethwyr ieuainc ; a chymerem hyny
gauddi yn bur rwydd. Wrth weled chwiorydd fel hyn yn llawn o

sêl sanctaidd, ac yn meddu cymaint o ddeheurwydd i wasanaethu

yr achos goreu, byddwn yn barod i resynu fod y swydd o ddiacon-

esau wedi colli o'r eglwys.

Mae y Cyfarfod Misol hwn, fel pob un, yn disgyn ar ddyddiau

Llun a Mawrth. Gan ein bod yma er doe, a'r hin yn hyfryd, awn
allan o dwrf y t i gwrt y capel, i wylio dyfodiad y gwr dyeithr.

Mae yma luaws o frodyr serchog yr olwg yn barod i'w derbyn, a

gor-ddigon o fechgyn aflonydd yn diagwyl am y meirch. Wele,

dyma ddau hên frawd wedi cael y blaen ar bawb, ac wedi dyfod

yn gynarol. Mae y ddau yn wýr traed, ac yn pwyso ar eu ffn.

Hên frawd pylgryf yw y naill, tàl a grymus, iach o gorff ac iach o

feddwl ; cawr o ddyn, dybygid, na bu erioed yn glaf, ac na ddar-

llenodd chwaith ryw lawer ar y ddalen ddu. Dywed ei feddwl ar

bobpeth rhag ei fiaen ;
ymddengys fel heb deimlad, ac eto y mae

yn ddigon o Gristion i barchu teimladau pawb ereill. Gruffydd

Roberts, Tanygraig, hên flaenor yn Siop, Clynog, yw y brawd hwn ;

hên frawd siriol, yn cymeryd yr olwg oreu ar bobpeth, ac felly yn

gysurus iddo ei hun ac i ereill. O ddyn cyffredin, mae wedi

ymwthio i lawer o wybodaeth gyffredinol, yn gystal a Beiblaidd.

Gwasanaethodd ei genhedlaeth yn dda, ac am dymhormaith. Mae
yr hén frawd arall ychydig yn wahanol. Mae yntau yn r tàl,

ond yn deneu a drwg yr olwg, ac yn mesur llathen bob cam. Ifae

golwg dlodaidd arno, er nad yw felly. Br bod yr hin yn liyfryd,

mae yn gwiago hên gôb Iwyd ddigotwm droe ddillad mor
ddigotwm á hyny. Ond bydded a fo am y dyn oddiallan, mae yma
hén Gristion cywir a gloew, a blaenor na cheir yn gyfi'redin ei
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gyffelyb, er mor salw yr yinddangosiad. Yr liên frawd hwn yw
Dafydd Prichard y gòf, Llanaelhaiarn, blaenor Cwmcoryn. Mae
hynodion yn perthyn i'r hén frawd ynia. Nî ddaw i'r cyfarfod

heddyw yr un blaenor mor gyfarwydd yn yr Ysgrythyrau ; ac mae
yn gyfoethog y tuhwnt i neb o ddywediadau hén bregethwyr yr

oes o'r blaeu, ac yn fedrus anghyffredin i'w defnyddio yn y cynull-

iadau eglwysig. Bu yn ffyddlawn dros ben, a mawr fydd ei wobr
yn y nefoedd. Mor anhawdd yw adnabod dynion wrth eu hym-
ddangosiad ! Tybia pregethwr yn y pwlpud, weithiau, wrth weled
rhyw r o ymddaugosiad llawer mwy respectable nag ereill yn y
gyniúleidfa, ei fod hefyd yn helaethach ei wybodaeth ac yn uwch
ei chwaeth nag ereill o'i wrandawyr, ac y mae hyny yn fagl i'r

pregethwr, druan. Ond erbyn deall, yr un respeetable hwuw oedd

y llo mwyaf disyniad yn y gynulleidfa.

Dyma hên frawd eto yn dyfod o gyfeiriad arall ; mae yntau ar ei

draed ac yn pwyso ar ei ffon, am fod ei ffordd yn agos. Gr
grymus, ac yn tàl-grymu ydyw. Erbyn deall, Gruffydd Jones,

hên flaenor ac apostol Rhostryfan, yw y gr hwn. Dyma eto hên
frawd ag y mae pobpeth blaenor llwyddiannus wedi cydgyfarfod

ynddo. Mae yn r doeth, pwyllog, ac ennillgar, ynfedrus i arwain

eglwys ac i drhi dynion. Bu yn llwyddiannus i fagu cenedlaethau

o bobl ieuainc yn Rhostryfan, na fagwyd mo'u rhagorach, os eu

cystal, mewn un ardal yn Sir Gaernarfon. Yr ennHlgar yn mhob
cylch sydd yn llwyddiannus. Mor dra gwerthfawr yw yr ennill-

gar mewn swyddog eglwysig ! Dyma eto yn cydgerdded a'r brawd
a enwyd frawd arall, a ehydswyddog yn Rhostryfan, Gruffydd

Eyans. Mae efe ryw ddeng mlynedd yn ieuengach na Gruffyd<l

Jones, ac o dyinher hollol wahanol. Gr llym, a'i eiriau yn rìuiog,

yw y brawd hwn. Mae yn fedrus i archolli ac agor hên gornwyd-
ydd, ond nid mor fedrus i'w gwellhau. A da os bydd Gruffydd

Jones wrth law i rodcü olew yn y briwiau. Ond mae yn rhaid i

gymdeithas wrth ddynion o'r fath yma. Gwae i fyd ac eglwy^

pan elo pawb i ysmwddio.
Bellach, dyma y brodyr yn dyfod yn lluoedd o bob cyfeiriad,

rhai ar draed a rhai ar feirch, ac nis gallwn weithian eu cymeryd i

sylw bob yn un. Aroswch, dyma ddau yu dyfod i mewn ar feirch,

yn tynu cryn sylw, ac yn cael derbyniad croesawus. Y gw^'r hyn
yw John Jones, Tremadog, yr hên weinidog, a William Williams,

y Llanerch, blaenor yn yr un eglwj's. Bu y ddau gyda'u gilydd
mewn rhyw daith Sabbothol ddoe. Mae y ddau o dymherau
naturiol hollol wahanol ; un yn brysurdeb i gyd, a"r llall yu bwyll
i gyd, eto y ddau yn gyfeillion mynwesol, yn cyd-ddwyn ac yn
cyd-dynu â'u gilydd yn gampus. Peth dymunol mewn swyddog-
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ion eglwysig yw eubod o dymherau naturiol gwahanol, os byddant

dan lywodraeth grâs, ac, onidê, gall y gelyn eu defnyddio i wneyd
drygau, Dyma ddau eto yn dyfod i mewn: Daniel Jones, a'i hên

gyfaill Rowland Abraham. Tebygol fod y ddau yn dychwelyd o

ryw daith. Mae Daniel Jones yn edrych yn welw, ac fel wedi
curo i fyny ; dyna efe yn disgyn oddiar ei farch, ac yn prysuro i'r

t capel. Bu Rowland Abraham am dymhor maith yn flaenor yn
yr Ysgold ; a blaenor da odiaeth ydoedd. Ond pan yn 55 mlwydd
oed, mynodd fyned i bregethu, ac efe a aeth i'r gynffon. Efe yw y
mwyaf o gorffolaeth a ddaw yma heddyw; mae yn dàl, yn lled

drwchus, ac yn gwàrgrymu. Mae efe yn ymdroi hyd gwrl y
capel, gan gyfarch gwell i hwn a'r llall. Mae Dafydd Roberts,

Bangor, yn dyfod i niewn, yn taro ar Rowland Abraham, ac yn
gofyn, " Pa fodd y mae y farchnad yn myned yn mlaen heddyw,
Rowland ? " " Marwaidd iawn, Dafydd," ateba Rowland ;

" mae
yma gyflawnder o wenith, a dim gofyn ar yr haidd." Mae golwg
brysur ar hyd cwrt ÿ capel ; dyma farchnad y cyhoeddiadau, yr adeg

i lenwi holl gapelau y sir am y mis dyfodol. Oni lwyddir i liyny

heddyw, eithriad fyddcael cyfle i lenwi y gwagleoedd ar ol heddyw.
Ac i wneyd yr anhawsder yn waeth, nid oes yn y sir ond prin ddigon

o bregethwyr i lenwi y teithiau Sabbothol, ac i bob un fod yn ei sir

ac ar waith. Mae yma ryw wyth o bregethwyr ieuainc wedi codi yn
ddiweddar, ac onidê buasai y diffyg yn ddifrifol. Felly mae yn rhaicl

i'r blaenoriaid fod yn brysur i achub eu cyfle. Pan ddêl ambell i bre-

gethwr i mewn i'r cwrt, bydd haner dwsin o flaenoriaid yn cydio

ynddo ar unwaith. Ac wrth weled yr ymryson am dano, osnad yw
y brawd yn meddu adnabyddiaeth ddofn ohono ei un, bydd yn y brof-

edigaeth o syrthio i fagl diafol. Ond dyna frawd arall yn ymdroi
hyd y cwrt drwy yr amser, heb neb yn gofyn i ba beth y daeth yno,

Peth poenus iawn i deimlad dyn, os bydd teimlad dyn ganddo, yw
bod yn bregethwr dialw-am-dano. Mae yn ddigon a pheri i'r

brawd betruso a ydyw wedi peidio camgymeryd ei waith. A pheth

poenusiawn i flaenor o deimlad llednais, wrthhèlcyhoeddiadau i'w

lyfr, a fydd gwneyd cig o un a photes o*r llall o'r pregethwyr. Ond
nid oes mo'r help am dani ; rhaid i bawbsefyll ar ei wadnau ei hun.

Yn mhlith y lluawa Bydd yn brysur yn troi trwy eu gilydd ar

hyd cwrt y capel, dyma un hên flaenor yn dwyn eiu sylw neill-

duoL Ffermwr tewychus ydyw, mae yn ymddangos: wele efe a'i

lyfr a'i bensil, un yn mhob llaw, yn benderfynol o wneyd ei hun i

fyny â chyhoeddiadau. Ac nid yw yr hêil í'rawd ehwaith, chwareu

_ iddo, yn gwneyd helynt yn y byd gyda'r pigo a'r dewis, ond

cymer y brodyr fel y dygwydd iddo daro aruynt. John Jones, y
Glyn, hên flaeüor yn y Bontfechan, yw y brawd hwn, ac un y mae
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iddo lawer o hynodion. John Jones, y Glyn, ei hun yw pobpeth yn

y Bontfechan ; efe ei him fydd yn myned i bob Cyfarfod Ylisol

drwy y flwyddyn, efe ei hun fydd yn hèl yr holl gyhoedd-

iadau, ac efe ei hun fydd yn lletta yr holl bregethwyr. À
c.hamp i neb, hyd yn nód Mrs. Jones, ei wraig, gael gwybod dim

o hanes ei Ddyddiadur ef, hyd nes y clywir cyhoeddi, osgellir deall

wed'yn. Efe ei hun fydd yn dechreu pob cyfarfod; ac os bydd

eisieu dechreu o flaen pregethwr, efe ei hun sydd i wneyd hyny.

A rhaid i glust y gwrandawyr fod yn bur gyfarwydd cyn y gellir

deall yr hyn a ddywedo neu a ddarlleno, gan fel y mae yn tori ei

air mor gwta ; a bydd wedi dyweyd tryfwl o eiriau, neu yn hytrach

o ddarnau geiriau, tra y bydd tafod ambell i un yn llusgo dros un

gair o gryn hýd. Ond pa fodd bynag am bob diffygion o'r fath,

gwasanaethodd yr hén frawd hwn yr achos crefyddol yn y Bont-

fechan morffyddlawn a phe buasai achosiddoei huu, os nad yn fwy
felly, a hyny heb dâl am ddim na diolch gan neb. Yr oedd Mrs.

Jones, hithau, fel ei chwaer, yr hén Mrs. Roberts, ('astell. yn hynod

groesawus ac ymgeleddgar o'r lluaws pregethwyr a ddelai i letta

dan ei chronglwyd. Yr oedd y duedd hon o ddirgelu a chadw
pobpeth iddynt eu hunain yn gref iawn a chyffredinol yn yr hén

dadau o'r dechreuad. Ac yr oedd hyn hefyd yn beth naturiol. Ni

byddai mewn eglwys y pryd hwnw ond im blaenor neu ddau, neu

dri i'r eithaf ; ac nid rhyfedd oa byddai un brawd, oherwydd rhyw
ragoriaethau, wedi cael y blaen ar ei gyd-swyddogion ; ac os byddai

y duedd lywodraethol ynddo—a phwy sydd hebddi ?— tybiai y
brawd hwnw, gan mai dyna oedd yr arferiad, mai efe oedd i fod

yn bobpeth ; efe oedd i gyhoeddi, i alw brodyr i weddio yn

gyhoeddus, i ddechreu pob cyfarfod trwy ddarllen a gwedd'io, i

fod yn drysorydd ac yn ysgrifenydd i bob casgliad ; a'i gréd ef

oedd fod arian y cysegr yn bethau rhy gysegredig i roddi cyfrif

am danynt. Yr oeddid yn tybio, a thybir eto gan lawer, fod

cyhoeddi taflen o gyfrifon yr eglwys yn ffordd i dristau yr Yspryd

Glân. Nid gorchwyl bychan a fu cael diwygiad yn hynyma yn y
manau y caed hyny ; a dangosir gwrthwynebiad cryf yn ei erbyn

yn y manau sydd heb ei ddwyn i ymarferiad. Eithr gorchymyn

yr Apostol Paul ydyw, •' Darperwch bethau onest yn ngolwg pob

dyn;" nid yn unig, Gwnewch yn onest, ond, Dygwch hyny i'r

" golwg." A dyn gwerthfawr y tuhwnt i'w brisio yw hwnw, boed

ef fìaenor neu bregethwr, sydd, nid yn unig yn weithiwr da ei hun,

ond hefyd yn meddu y ddawn uchelbris o fedru rhoddi pawb ereill

i weithio. Eithr gallu prin ydyw
;
ysywaeth, nid yw y ddawn hon

gan bawb.

Ionawr, 1881.
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RHAN II.

Bellach mae y brodyr byd gwrt y capel yn teneuo ; maent yn

ymwthio i mewn i'r t er mwyn cael cwpanaid o dê cyn myned
i'r capel. Nid oes dim i'w gael yn fwyd y dydd cyntaf ond bara a

photes a thê
;
yr ail ddydd y byddy ciniaw. Un cyfarfod sydd i

fod heddyw, a hwnw i ddechreu bedwar o'r gloch, ac i barhau hyd

saith neu wyth fel y byddo y gwaith. Ni cheir dim pregethu y
noswaith gyntaf, oddieithr i'r Cyfarfod Misol fod mewn tref.

Dyna John Jones, Tremadog, yn prysuro i mewn i'r capel, yn

arwydd fod y cyfarfod i ddechreu, a phawb yn ymwthio ar ei ol.

Mae ynia gynulliad da ; llawr y capel, er ei fod yn helaeth, yn

rhwydd lawn. Ceir yma frodyr o bob oed a gradd, yn cynrychioli

o leiaf dair oes : yr hên, y canol oed, a'r ieuanc. A rhyfedd hefyd

fel y mae pawb yn adnabod ei le. Wele nifer o bregethwyr a

blaenoriaid ienainc yn hèl at eu gilydd i lechwedd y capel, a'r hén

bregethwyr a hên flaenoriaid yn yingrynhoi yn nghymydogaetli y

pwlpud. Mae yma rhyw goffr pedaironglog o sêt fawr o dan y
pwlpud. Gallai rhyw chwech, saith, neu fwy, eistedd ynddi yn

lled hwylus ; eithr nid oes heddyw ond pedwar o frodyr a faidd

eistedd yn y brif sêdd hon. Mae Michael Roberts a James Hughes

wedi meddiannu y rhan inwyaf mewnol ohoni, a John Jones,

Tremadog, a John Jones, Beddgelert (yr olaf yw Ysgrifenydd y
Cyfarfod Misol), wedi meddiannu y ddwy gongl nesaf allan i*r

orsedd. Dyma niewn gwirionedd ydyw Cyfarfod Misol Sir Gaer-

narfon ; dyma y gallu llywodraethol ; a fyno y pedwar gwr hyn

a fydd. Ac er cryfder dir'fawr i'w dylanwad fel arweinwyr, bydd

y pedwar brodyr hyn bob amser yn un a chyttun, heb yr un yn

tynu yn groes. A thybygid nad yw Cyfarfod Misol Sir Gaernarfon

yn eithriad yn hynyma. Yn oesoedd cyntaf ein Cyfimdeb, ceid

fod llywodraethiad pob Cwrdd Misol a Chymdeithaafa yn nwylaw
dau neu dri o'r brodyr mwyaf dylanwadol, a phawb ereill yn eu

cydnabod, ac yn ymostwng iddynt. Pa enw i'w roddi ar y fath

yma o drefn eglwysig, nis gwyddom. Tybygem ei bod y nesaf

aeth i Esgobyddiaeth, ac eto nid hyny ydyw yn hollol. Ac nid

llithro a ddarfu y Cyfundeb i'r wêdd hon; yn hytrach yu y cyfryw

wêdd y daeth i fodolaeth ; ac yn y wêdd hon hefyd y llwyddodd

yn rhyfeddol am ryw dair oes o leiaf. Pelly y pedwar brawd ag

sydd wedi meddiannu y sêdd fawr dan y pwlpud y tro hwn yw
arweinwyr a llywodraethwyr Çyfarfod Bíisol Sir Gaernarfon. îr

hyn eydd yn gwneyd fod ydrernhon hyd yma yn gweithio yu

hynod o hapus, ac hefyd o Iwyddiannus, yw fod y corff lluosog o

bregethwyrablaenoriaid yn talu pob gwarogaeth o barch ac uí'udd-
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dod i'r brodyr hyn sydd yn eu harwain. Ac ni wnaeth yr hên

frodyr teilwng hyn chwaith ond llithro yn naturiol i le yr ychydig

frodyr oedd yn llywodraethu yn gyffelyb o'u blaen. Yr oedd eu

parch a'u dylanwad fel gweinidogion y Gair yn gwneyd fod pawb
yn foddlawn iddynt, ac, yn wir, yn eu gwthio i'w lle fel yr unig

rai cymhwya i arwain. Gwir fod gwrthblaid wedi cyfodi yn Arfon,

fel y cawn sylwi. ac wedi cario un mesur chwyldroadol er gwaethaf

y brodyr Uywodraethol. Ond wedi tawelu y cyffro hwnw,
disgynodd pobpeth, mewn ymddangosiad, o leiaf, i'r un tawelwch

drachefn.

Ond at y Cyfarfod Miaol. Wele John Jones, Tramadog, yn codi

yn sydyn, yn tatia ei olwg o gwmpafl am ryw frawd i ddechreu y
cyfarfod. Mae ei lygaid yn Byrthio ar Rowland Abraham fel yr

un cymhwys, ac y mae yn ei alw yn mlaen gydag awdurdod. Mae
yr hén frawd yn llusgo ei gorff mawr afrosgo i'r lle priodol i

ddechreu, a chyda llais mor afroegO a'i gorff yn rhoddi penill o

Salm allan i'w ganu :

" Bydd dda wrth Sion fryn,

1 1 Yrglwydd, hyn a fyni,

Ac wrth Caersalem, gartref llon,

Cod furiau hon i fyuy."

Mae John Jones, Beddgelert, âg oslèf hynod o swynol, yn cychwyn

y canu. Mae priodoldeb y penill, y dòn, ac oslêf yr hên frawd o

Feddgélert, yn cyffwrdd â phob calon yn y lle—pawb yn canu o'u

calonau. Mae canu o'r fath yma, dybygid, yn rhoddi pawb yn yr

yspryd goreu at waith y cyfarfod. Ar ol darllen Salm fèr, mae«j

Rowland Abraham yn gweddîo yn fyr, yn gryno, ac i'r pwrpas.

Alae pawb wedi eu boddhau ar y dechreu, modd bynag. Y fath

fìinder a geid, ac a geir eto, trwy fod brodyr yn treulio ugain

mynud o amaer prin Cyfarfod Misol gyda'r dechreu, ac felly yn

bradychu eu diffyg o ddoethineb !

Goruchwylion y cyfarfod hwn fydd trafod pethau amgylchiadol

y gwaith ; lle ac amser y Cyfarfod Misol neaaf—galw casgliadau—

darllen cyhoeddiadau—y mater o adeiladu ac adnewyddu capelau

—anfon brodyr i gynorthwyo yr eglwysi i ddewis blaenoriaid a

chodi pregethwyr, ac yn y blaen. Gan fod y cyfarfod mewn lle

mor ganolog, mae yn debygol y bydd yma waith mawr, ac y bydd

y blaenoriaid yn ogystal a'r pregethwyr yn cymeryd rhan ynddo.

Ond, ha : wr, ni bu yma yr un gair o son am na dewis : _ -

neb yn Ilywydd ! Bydded felly ; nid yw hyn yn brofedigaeth i

neb, o achos gyr pawb na bydd Cyfarfod Misol Sir Gaernarfon

heb ei lywyddu, yn iawn hefyd, os bydd John Jones, Tremadog, yn
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bresenol. Mae efe wedi ei grëu i fod yn llywydd, gan ei fod bob

amser nior fywiog ac mor barod
;
gall fod yn fr, yn bert, ac i'r

pwrpaa Y gyn yn ei erbyn yw ei fod yn rhy dueddol i

ddywedyd gormod ei hunan. Eithr nid yw efe byth yn gwneyd
araeth liir ar un peth, ac nid da y gall oddef hyny mewii ereill

;

ond ceir ef yn dywedyd sylw br ar bobpeth, ac yn dyweyd yn
nghwt dyweyd pawb ereill. Bydd weithiau yn galw Michael

Roberts neu James Hughes fel matter ofform i lywyddu ; ond efe

ei hin wed'yn a fydd yn gwneyd y gwaith. A chan ei fod mor
fedrus, yr oedd pawb ar y cyfan yn foddlawn iddo.

Y peth cyntaf yn y cyfarfod hwn yw trefnu lle ac amser y
Cyfarfod Misol nesaf ; a chymer hyny weithiau gryn lawer o

amaer, gan y bydd dau neu dri neu ragor o wahanol fanau yn
ymryson am dano ; ac nid oes gan y brodyr na thaflen na rheol i'w

harwain yn hynyma. Mae y Ilywydd yn caniatau eithaf digon o

le i'r ymddadleu, ac yna yn cipio y cwestiwn oddiar y brodyr, ac

yn ei benderfynu ei hunan, gan gyhoeddi, bydd y Cyfarfod Misol

nesaf yn y fan a'r fan, ar y pryd a'r pryd. Yr oedd hyn yn rhagorol

yn yr hên frawd o Dremadog : yn hytrach na gadael i'r brodyr

ddifa'r amser i ddadleu cwestiynau dibwys, efe a gymerai y
cwestiynau o'u dwylaw, ac a'i dybenai ei hunan, gan ddywedyd
mai fel a'r fel y mae yn rhaiA i hyn a'r llall fod. Gwelsom ef yn

gwneyd hyn rai gweithiau gyda chwestiynau lled bwysig. Wele
flaenor o un o brif eglwysi Àrfon yn dwyn i'r Cyfarfod Misol achos

brawd oedd wedi ei dori o bregethu, er mwyn iddo gael ail

ddechreu pregethu drachefn. Ychwanegai y blaenor, fod yr achos
|

wedi bod o flaen yr eglwys y nos Sabboth diweddaf, a bod yr

eglwys, fcrwy godiad llaw, wedi rhoddi arwydd o'i boddlonrwydd i

hyny. Gellid meddwl fod achos fel hwn yn un lled bwysig.

Gwrandawai John Jones ar y brawd yn rhoddi yr achos i lawr gan
,

edrych yn myw ei lygaid; ac yna, gan godi ei ddwrn bach,

dywedai, " Hwn a hwn eisieu cael pregethu ! wel na chaiff ; cafodd

ddigon o amser i dreio, a phrofodd na fedr o ddim." Dynaachoa

y gwr hwnw wedi ei setìo heb ofyn na barn nac arwydd, ond mae
pawb yn foddlawn i'r dyfarniad. Yr oedd yr hêu frawd yn graff i

ddeall i ba gyfeiriad y byddai y farn gyffredin yn gogwydd.
John Jones, Beddgelert, fel y crybwyllwyd yw ysgrifenydd y

Cyfarfod Misol, ac mae yn meddu llawer iawn o gymhwysderau i'r

ewydd. Ilynafgr corffol ydyw, a golwg dda arno, ei ben yn

crymu ychydig, ac wedi ei greu heb ofn. Mae efe, nid yn unig yn

ben blaenor, ond hefyd yn dywysog yn Meddgelert, ac i fesur yn y
Cyfarfod Misol ; mae yn gwybod yn dda pa fodd i ddirwyn ei hên
gyfaill Dremadog. Ei brif waith fel ysgrifenydd yw ceisio a
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threfnu cyhoeddiadau pregethwyr dyeithr i deithio ttwy y sir.

Mae y gwaith hwn wedi ei ymddiried iddo ef yn hollol, ac mae y
pryd hyn yn orehwyl sydd yn galw am lawer o lafur a gofaì.

Mae y pregethu teithiol yn ei nerth. Ond yr oedd y gr o Fedd-
gelert yn anghyffredin o fedrus yn y gwaith

; yn wir byddai yn ei

elfen yn hèl ac yn trefnu cyhoeddiadau. Ceisiodd a threfnodd

nifer anarferol fawr o gyhoeddiadau trwy y sir yn ei oes. Teith-

iodd lawer gyda gweinidogion try bob parth o Gymru, ac felly

daeth yn gydnabyddus â holl bregethwyr y Cyfundeb. A chan
fod cymaint ar ei law gyda'r cyhoeddiadau, daeth yn ddyn o bwya
yn y Cyfarfod Misol, am y gallai drefnu cyhoeddiad gr dyeithr

fel y mynai, gan ei roddi ddydd neu y nos fel y dewisai. Clyw-
som ef yn flaenorol i ryw Gymdeithasfa yn darllen deuddeg neu
ragor o gyhoeddiadau yn yr un Cyfarfod Misol, pryd y gofynai

James Hughes iddo yn ei ddull chwareus. " Wel, John, John, beth

a gawn ni ei wneyd ? " " Chwi a gewch wrando," oedd yr ateb.

Heb gymeryd nemawr sylw o'r gwahanol faterion, ni a gawn
ymdroi yehydig gyda gwahanol gymeriadau fydd yn cymeryd
rhan yn y cyfarfod hwn. Mae yn dygwydd rhywfodd mai yr un rhai

fydd yn dyweyd, ac mai yr un rhai hefyd fydd yn ddystaw yn
mhob Cyfarfod Misol ; felly erioed, ac felly eto. Ond cyn dechreu
ymaflyd mewn dim arall, dyna hynafgwr yn un o'r eisteddleoedd

gerllaw y pwlpud, yn codi ac yn achub y blaen i ddwyn rhyw
achos oedd ganddo i sylw y cyfarfod. Gr tewychus, a gwyneb
garw, ac mewn gwisgiad ffarmwr parehus ydyw, a rhywbeth yn
fygythiol yu ei lais a'i wêdd ; ond, wrth lwc, bydd y gair garw yn
mlaenaf gauddo bob amscr. Y gr hwn yw Hugh Gruffydd, Bod-
wrdda, hèn tiaenor yn Mhen y Caerau, Aberdaron. Mae yn Uefaru
mewn tymher gynhyrfus. ac yn gosod yn erwin ar bregethwyr, am
ei fod yn methu eu cael i daith Aberdaron. " Buont y tri Sabboth
diweddaf yno," meddai, " heb neb i bregeThu, ac am a wyddai na
byddent felly am y Sabbothau canlynol.'' Ac ychwanegai, " os

oedd y ffordd yn bell i bregethwyr ddyfod i Aberdaron, ei bod yr
un mor bell iddo yntau ddyfod i'r Cyfarfod Misol i'w ceisio."

Chwareu têg i'r hên frawd ! mae ganddo achos difrifol. Ond a

ydyw y pregethwyr, yu enwedig pregethwyr Arfon, at y rhai y mae
y cerydd yn benaf yn cael ei gyfeirio, yn edrych arno felly, sydd
amheus. Mae pawb yn ddistaw. Eithr wele James Hughes yn
codi gyda gwèn, ac yn dywedyd, " "Wel, Hugh Gruffydd, mae yn
ofnus fod rhyw ddiffyg gyda chwithau yn Aberdaron. Pa fodd yr
ydych yn disgwyl i'r brodyr ddyfod atoch ? ai fel barcutan bapyr
drwy yr awyr ? Bu acw frawd o Arfon yn pregethu ryw Sabboth
yn ddiweddar ; ac er iddo wneyd y daith mor rhad ag oedd bosibl,
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frawd o Bodwrdda, fel y tybiai lluaws o flaenoriaid yr un oes, gan

v byddenl hwy yn myned i bellder mawr i chwilio am gyhoedd-

iadau pregethwyr, fod hyny yn ddigon o gymhelliad, os nad yn

ddigon o dâl, i bregethwyr am ddyfod o bellder cyffelyb i'w gwas-
anaethu. Bu cerydd tyner James Hughes y tro hwn yn achlysur i

ryw gymaint o gyffro ac ymchwiliad yn Aberdaron, os nad mewn
manau ereill hefyd.

Gan i ni sôn am James Hughes, dyma'r fan i wneyd sylw ohono,

fel un o'r tri brawd a gaed am dymhor maith yn arwain Cyfarfod

MÌ80I Sir Gaernarfon. Yr oedd efe y pryd hwn yn hynafgwr, yn
tynu at fod yn gorífol, a'i wynebpryd hefyd yn tueddu at y garw.

Yr oedd yn r anrhydeddus a pharchus gan bawb. Byddai golwg
urddasol hynod arno yn y pwlpud

;
yr oedd rhywbeth yn ei safiad

a'i ddull yn commanding ; nis gwyddom pa air gwell. Safai yn

syth, ond gollyngai ei ben ychydig at ei fron. Pregethai yn
bwyllog a synhwyrol, ac mewn llais ac oslêf hynod o ddymunol i'w

wrando. Eithr nid fel dyn y pwlpud, ond fel dyn y Cyfarfod

Misol, y mae a wnelom ni âg ef. Er nad oedd i'w gymharu â

Michael Roberts fel pregethwr, ac na ddywedai yn agos gymaint a

John Jones, Tremadog, eto efe oedd y canolwr. Yr oedd yn meddu
mesur helaeth o arabedd, a gwyddai pa bryd a pha fodd i'w ddefn-

yddio. Byddai doethineb a phwyll bob amser yn nodweddu ei

ymadroddion. Pan fyddai pethau weithiau yn gwisgo gwêdd
gyffrous, codai James Hughes gyda gwên, ac âg un sylw doeth i'r

pwrpas, bwriai allan lu o gythreuliaid. " O ! mor dda yw gair yn

ei ainser !
" Yr oedd James Hughes yn meddu y gallu hwn y

tuhwnt i'w frodyr. Dyn gwerthfawr mewn cymdeithas yw yr

hwn sydd yn meddu y gallu i geryddu y gwynt a'r mór, ac i

ostegu'r ystorm ; ond un o fil ydyw. Bu yn dda iawn i eglwysi

Lleyn yn arbenig wrth James Ilughes; fe'i gwasanaethodd yn

ffyddlawn, ac am dâl nad yw yn werth ei enwi
;
yr oedd efe yn

dywysog Duw yn eu plith.

Mae gwaith y Cyfarfod Misol yn myned rhagddo. Nid oes gan

y llywydd yr un programme i'w arwaiu ond sydd ganddo yn ei

feddwl ei hun. Felly y mae yn cymeryd y gwahanol faterion o'r

naill fan a'r llall, fel y bwrir hwy iì- llyu. Gan fod y Gymdeith-

asfa Chwarterol yn neshau, a bod y Cyfarfod Misol hwn yn
fanteisiol i'w dwyn i sylw, wele r yn sefyll ar lawr y capel, a

phwys ei benelin ar ymyl un o'r seddau uchel gerllaw y pwlpud.

Mae ganddo, fel y gwelir, rywbeth i'w hysbysu i'r cyfarfod. Gr
tàl a lluniaidd, a golwg boneddigaidd arno, yw'r gr hwn, yn

tynu at ddeugain mlwydd oed, ei wallt yn dechreu glasu, ac yntau



287

yn gwisgo çlasses, ac y niae hyny yn yehwanegu at ei brycl-

ferthwch. Er fod rhyw lusgiad yn ei lais, eto niae yn siarad yn
dda, yn bwyllog, yn llawn o synwyr, ac yn cael gwran-
dawiad da. Mae graee, ys dywed y Sais, yn ei safiad a'i holl

ystuni. Y gr da hwn yw Mr. J. R. Jones, blaenor yn y Taber-

nacl, Bangor. Mae yn r doeth, pwyllog, ac ysgolheigaidd, yn
dduwinydd craff, ac o brofiad dwfn. Ar ol rhanu y Cyfarfod

Misol, efe a ddewiswyd yn Ysgrifenydd Cyfarfod Misol Arfon; ac

yr oedd yn gyflawn o bob cymhwysder i"r gwaith. Gresyn oedd

i'r gr da hwn gael ei alw oddiwrth ei waith nior gynar yn ei oes.

AVrth derfynu, y mae Mr. J. R. Jones yn galw sylw at nifer o

bregethwyr ieuainc oedd, o ran aniser, yn gymhwys i'w derbyn i'r

Gymdeithasfa. Mae y llywydd yn cymeryd y mater i fyny, yn
galw am enwau y brodyr ieuainc, sef William Griffith, Evan
Williams, Owen Thomas, Ellis Foulhes, Robert Ellis, a Robert Jones.

Mae y llywydd yn gofyn barn a chymeradwyaeth i'r gwyr ieuainc

hyn, gan flaenoriaid o'u gwahanol ardaloedd. TTrth drafod achos

y gwýr ieuainc hyn, mae pregethwyr a phregethu yn dyfod i

sylw. Aroswch. dyna hynafgwr yn codi oddiar un o'r meinciau ar

ganol y llawr, a chanddo rywbeth i'w ddywedyd ar hyn. Gr tàl,

esgyrniog, heb fod yn dewychus, mewn dillad o frethyn cartref, ac

o'r hên doriad, a gwallt du, llaes, yn diagyn yn ddidrefn ar ei

yddau a thros ei lygaid. Mae golwg arw arno heb ddim yn
hawddgar mewn llais na gwêdd, a'i lygaid duon, rnilain yn
treiddio drwy bobpeth. Mae yn dywedyd synwyr, ac yn ninu
gwrandawiad. Mae yn sefyll am eiliad ar ganol ei sylw, fel i

chwilio am airdigon cryf, neu am saeth digon blaenllem i'w amcan.

Y gr hwn yw Richard Thomas, Tar.yllan, blaenor yn Tydweiliog,

Lleyn. Ar lawer cyfrif mae y gr hwn yn un hynod. Mae wedi
darllen llawer ac wedi meddwl mw^s- ; mae yn gyflawn o dduwin-

yddiaeth, yn feirniad craff, ac yn ddidrugaredd at bregethw\-r a

dybid yn gogw^-ddo at y system newv"dd. Mae Richard Thomas
yn bobpeth yn Xhydweiliog a'r cylchoedd. Mae yn ddysgawdwr,

yn physigwr a llawfeddyg, yn gyfferiwr, yn athronydd, yn gystal

ag yn flaenor. Meistrolodd y Saesonaeg, a chafodd grap ar ieith-

oedd ereill ; ac ymwtliiodd i bob cangen o wybodaeth o'r braidd,

a hyny trwy ei lafur ei hunan. Ond mae yn Galfin uchel, a braidd

yn ddrwgdybus o rai o'r pregethwyr ieuainc a enwyd, yn gystal ag

o ereill oedd wedi dechreu yn flaenorol. A dyna oedd baich ei

sylwadau yn y cyfarfod hwn. Mynai fod rhai o'r pregethwyr

ieuainc yn ddynion rhy hyfion, yn rhy dcübarch i'r hén bregeth-

wyr, ae o ran eu syniadau yn gogwyddo yn gryf at Arminiaeth.

Mae yn dywedyd yn arw ac yn fygythiol, gan ddangos fod y
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yn cael cymeradwyaeth dosbarth helaeth o'r frawdoliaeth. Mae
yma luaws o flaenoriaid o Leyn ac Eifionydd, a rhai o Arfon, yn

tybied mai en gwaith mawr hwy yw gofaln am yr athrawiaeth, a

gwylio rhag i'r pregethn fyned ar gyfeiliorn. Gwrandawant rai

pregethwyr yn hynod o'rdrwgdybus, a gwnant ddyn yn droseddwr

oherwydd gair. Mae yma ddwy blaid, rhaid addef ; ac y mae
eiddigedd y naill blaid at y llall yn dechreu tori allan mewn
teimladar ac ymadroddion rhy annheilwng. Mae y mwyafrif

mawr, ac yn eu plith yr oll o'r hên bregethwyr a'r hên flaenoriaid,

yn Galflniaid cryflon, o'r hên ysgol, ys dywedir, a rhai ohonynt yn

eithafol o gyfyng, ac yn rhy barod i gondemnio pob gwédd ymar-

ferol ar bregethu, gan ei gyfrif yn ogwyddiad peryglus at Armin-

iaeth. Mae y blaid arall yn fechan o ran rhif, yn cael ei gwneyd i

fyny o bregethwyr a blaenoriaid lled ieuainc, ac yn cael eu blaenori

gan John Jones, Talysarn. Nid oes dim yn wrth-Galfinaidd yn

syniadau y brodyr hyn mewn un modd ; dim ond eu bod yn rhoddi

lle pwysig i gyfrifoldeb dyn, yn ogystal ag i râs Duw, yn eu

gweinidogaeth. Ac i wneyd y drwg yn waeth, byddai rhai blaen-

oriaid rhagfarnllyd yn rhy dueddol i gario chwedlau, wedi eu

lliwio yn gryf, am eu brodyr i'r hên dadau oedd yn arwain y
Cyfundeb. a hwythau hefyd yn rhy barod i roddi clust iddynt.

Hyd y gwyddom, dyma y tro cyntaf i'r teimladau annymunol hyn

wneyd eu liymddangosiadmewn Cyfarfod Misol yn Sir Gaernarfon.

Yr oedd amryw o flaenoriaid yn barod i gefnogi sylwadau Richard

Thomas, Tydweiliog ; ac yr oedd amryw o'r ochr arall yn llosgi

mewn awydd i amddiffyn y rhai cyhuddedig, fel y cawn achlysur i

sylwi eto. Mae John Jones, Tremadog, fel llywydd, yn deall fod

yr ymddiddan hwn wedi myned yn ddigon pell, am ei fod yn

tueddu i gynyrchu teimladau rhy chwBTWOD mewn rliai brodyr

tuagat eu gilydd, ac y mae yn llwyddo yn hynod i ddwyn rhyw
faterion ereill i sylw y cyfarfod. Yr oedd yr hên frawd o Dre-

madog, fel Uywydd, yn fedrus anghyffredin i droi y lloriad, ys

dywedai John Jones o Edeyrn, os gwelai berygl i'r dyrnu fod yn
ormodol ar yr un peth. Dymunol o beth a fyddai i bawb a elwir i

iywyddu, fod yn gyfranog o'r un gallu—y gallu i newid y lloriad

pan y bernir fod y brodyi wedi dyrnu digon arno, yn hytrach na'u

gadael i ddifa'r amser trwy ddyrnu gwellt.

Clrwefror, 1881.

EHAN III.

Fel y crybwyllwyd genym yn niwedd ein hysgrif flaenorol, bu

ymdrafodaeth yn nechreu y Cyfarfod Misol hwn ar bregethwyr a



239

phr9gethu, yn tueddu braidd at fod yn gynhyrfus. A'r hyn fu yn
achlysur i'r ymdrafodaeth oedd fod chwech o bregethwyr ieuainc

yn briodol, o ran arnser, os ceid cydsyniad y Cyfarfod Misol, î"w

cyflwyno i'r Gynideithasfa oedd i fod yn Mangor yn rnis Medi.

Yr oedd fod cynifer a chwech o ddynion ieuainc yn codi i

bregethu yn yr un sir, ac ar yr un adeg, yn beth newydd, ac yn

ymddangos i lawer yn ddyeithr. Ac nid rhyfedd eu bod yn wrth-

ddrychau llawer o sylw a beirniadaeth. Gofynid yn gyffredin, a

chyda mesur o ddrwg-dyb, pa beth a allai fod yn cynhyrfu y
bechgyn i feddwl am bregethu. Yr oedd yn hawdd gofyn, ond nid

mor hawdd oedd cael yr ateb. Gwyddai pawb mai nid bywoliaeth

neu elw bydol oedd i'w cymhell, o achos nid oedd hyn i'w ddisgwyJ

;

yr oedd pregethu > n fwy o golled i bawb nag o elw. Yr oedd yn

ddigon amlwg hefyd mai nid esmwythdra a chael peidio gweithio

oedd yn cymhell y bechgyn hyn ; oherwydd ni oddefid i'r un pre-

gethwr ieuajic fod heb ryw alwedigaeth ganddo. Yr hyn a ystyrid

yn gymeradwyaeth uchel i rai o'r pregethwyr hyn oedd gwaith un

blaenor yn tystio eu bod yn rhai diwyd gyda'u galwedigaethau bydol.

Fel diweddglo ar yr ymdrafod, mae James Hughes, yn ol ei

arfer, yn cyfodi gyda gwén hawddgar, ac yn coffa sylw un o'r hên

dadau, " Oni fegir y lloi, ni cheir mo'r ychain."' Nî bu gwireb
j

erioed yn fwy teilwng o'i lle ; rhyw ddosbar'.h o ddynion o hyd yn

disgwyl cael ychain o rywle, ond am ladd y lloi. Modd bynag,

erbyn y diwedd mae teimlad y cyfarfod yn gymeradwyol iawn o'r

brodyr ieuainc hyn.

Treuliwyd gweddill y cyfarfod i drafod rhyw faterion lleol o'r

naill fan a'r llall ; a chan fod y Cyfarfod Misol hwn mor ganolog,

yr oedd yma gyflawnder ohonynt. Ond gan eu bod yn faterion

cyffredin pob Cyfarfod Misol, ni a'u pasiwn. i gymeryd sylw o rai o'r

hên flaenoriaid, y rhai a ystyrir yn ddynion y Cyfarfod Misol, ac

yn golofnau ynddo. Yr ydym ni yn ymdroi fel hyn, am y teimlwn

awydd i ddal coffadwriaeth yr hên dadau anwyl a wasanaethasant

eu cenedlaeth mor ffyddlawn, ar gòf a chadw. Yn gyntaf oll, dyna

hén frawd yn y sêdd agosaf i'r brif sèdd yn cyfodi i ddyweyd rhy

w

sylw oedd wedi bod yn berwi yn ei feddwl yn flaenorol. Bydd yr

hèn frawd hwn yn arfer berwi rhywbeth erbyn pob Cyfarfod Misol,

a bydd bob amser yn edrych yn llygaid y llywydd i weled a fydd

cymeradwyaeth i'r hyn a draethir ganddo. Mae pawb yn ddigon

boddlawn i'r hên frawd gael dyweyd gair; ni chymer lawer o

amser, ac ni ddisgwylir am ddim gwreiddiol ganddo. Mae yn

adgoffa sylw gan Robert Roberts, o Glynnog, Jones, o Edeyrn, neu

rai o'r hên dadau. Isaac Morris y gelwir yr hên frawd hwn ; hên

fîarmwr cld arno, a blaenor yn Pencaenewydd, ac un o golofnau
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yr aehos crefyddol yn Eitionydd ; hên frawd siriol a llawn o natur

dda. ('yfrind ef yn gryn ysgolaig, a bu am flynyddoedd pan yn

ieuanc yn cadw ysgol ddyddiol dda ; a rhoes gyehwyn i araryw o

ddynion enwog Eifionydd, megys Nicander, Eben Fardd, John
Owen, y Gwynd, ac ereill. Isaac Morris oedd y gwrandawr
goreu y gwyddem am dano. Yn ei gapel ei hun, byddai bob

amser yn eistedd yn y brif sêdd, a'i wyneb at y pregethwr, ac â'i

edrychiad siriol yn cymeryd sylw o bob gair a ddywedid. Os

tybiai fod y pregethwr, oherwydd ieuenctyd neu rywbeth, yn

teimlo yn ofnus, a'r pregethu yn afrwydd, byddai yr hên frawd

hwn gyda'i " hy," a'i " ho," a'i " amen," yn bob help iddo. Ystyrid

capel Isaac Morris, neu ysgold Moses, fel ei gelwid ar y cyntaf, yn

amsei yr hên frawd hwn, y lle hawddaf pregethu ynddo o unman yn

y wlad, a hyny ani fod clull siriol yr hên flaenor o wrando yn dylan-

wadu ar yr lioll gynulleidfa. Ysywaeth, ymddygiad hollol wahanol

i hyu a geir gan rai pregethwyr a blaenoriaid wrth wrando pre-

gethau. Us bydd y pregethwr yn cael rhwyddineb, ac fel yn feistr

ar ei waith, gwrandawant yn siriol, ac fel rhai yn cael boddhad. Ond
os dygwydd i'r pregethwr fod islaw iddo ei hun, fel y mae yn dy-

gwydd yn fynych, naw wfft yr olwg anfoddog a fydd arnynt ; cligon

i ladd y pregethwr a'i bregeth. Byddai yn dda i rai ystyried fod yn
bosibl lladd y gweision heblaw trwy eu llabyddio â meini Ylae

yn annirnadwy bron y fath help i bregethu yw cael gwrandawiad

siriol gan un neu ddau yn nghymydogaeth y pwlpud. Dywedai

un o enwogion yr America, mai agwedd siriol un hên chwaer yn

gwrando oedd ei law dde ef yn y pwlpud. Hen chwiorydd, mae
ar eich llaw chwi wneyd llawer tuagat i bregethu gyrhaedd ei

amcan. Esgusoder ni am grwydro.

Wele etor tàl a syth yn cyfodi yn un o'r seddau ar y chwith i'r

llywydd. Tyna at dringain mlwydd oed. Cyfyd trwy gael ei

anog gan y llywydd i draethu ei farn ar ryw fater oedd dan sylw.

Robert Roberts, Blaenycae, blaenor yn ngliapel Ysgold, Arfon, yw
y gwr da hwn. Cyfrifir yntauyn uu o golofnau y Cyfarfod Misol,

ac y mae felly mewn gwirionedd. Bíae yn dyweyd yn bwyllog, yn
llawn o synwyr ac yn cael gwrandawiad da. ör cadarn ydyw
yn yr Fsgrythyrau, ac yn meddu golygiadau clir ar eu hathraw-

iaethau. Dywedai Michael Roberts ei fod yu r eryf yn t-i fein-

gefn; ac o'r hen frodyr, efe bawb oedd hoffddyn John Jones,

Talyaarn ; a galwai Mr. Humphreys, y Dyffryn, ef ygwr cymhwye.
Bu llawer o flaenoriai<l da yn yr Fagold, ond profodd y gr hwn
ei fod yn anrhydeddusach na"i frodyr. Profodd Robert Roberts ei

fod ar flaen ei oes, yn un peth yn ei waith yn eynllunio ca{>el yr

lý, er nad oedd yn adeiladydd, yr hwn a gyfrifid y prycl hyny
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yr addoldý prydferthaf a mwyaf gorpheriedig yu Arfon, a mawr
fu y són am dano. Y gr da hwn hefyd oedd y cyntaf yn Arfon i

godi tâl y pregethwyr o'r swllt, y dau, a*r tri—yr hen rout y bu y
tâl yn cloncio am oes hir—i'r pum' swllt, a'r chwech, a"r saith. Yr
oedd hyn yn cael edrych arno ar y pryd yn symudiad pwysig, ac

yn groes i'r grain gyda lluaws o'r hen flaenoriaid.

Dyna eto hen frawd yn un o'r seddau ar y chwith, mewn
ufudd-dod i'r llywydd, yn cyfodi i ddyweyd gair, a bydd mîn bob

amser ar ei eiriau. Ystyrir yntau hefyd yn un o brif ddynion y
Cyfarfod Misol. Gr lled deneu ydyw, heb ddim yn hawddgar yn
ei wedd, ond yn hytrach yn edrych fel pe byddai wedì syrthio

allan â phawb ac â phobpeth. Yr hen frawd hwn yw William

Jones, Abercaseg, y pen blaenor yn y Carneddi. Nid ydym yn
gwybod am neb yn Arfon a lafuriodd mor egniol gyda'r Ysgol

Sabbothol, yn nghyda rhanau ereill gwaith Duw yn ei ardal, a'r

hen frawd hwn. Bu trwy ei oes yn elyn calon ac yn ymosodwr
diymarbed yn erbyn pob arferion pechadurus yn ei ardal. Nid yn
unig ymosodai arnynt yn yr Ysgol Sul a'r cynulleidfaoedd, ond
ymlidiai arferion annuwiol ei ardalwyr o fan i fan, yn enwedig ar

y Sabboth, nes eu chwalu ymaith am y pryd o leiaf. Ni phetrusai

ymosod ar halogwyr Sabboth ar na phont na chornel. Pan welent

William Jones yn cyfeirio atynt, fföent rhagddo fel rhag gr a

chleddyf. Yn wir, gr a chleddyf oedd efe, a bu raid i lawer

deimlo ei awch. Yr oedd yr hen fìlwr dewr hwn wedi deall trwy

brofiad nad oedd yr annuwiolion ddim càn gryfed a'r olwg arnynt

;

fod cydwybod o fe wn y mwyaf annuwiol, ac os llwyddid i daro ar

hono y byddid yn taro ar wendid. Ac felly yr oedd efe yn ddigon

gwrol i ymosod ar annuwioldeb yn ei wyneb, yn y fan ac ar y
pryd, heb ofalu dim am y canlyniad. Lleug o filwyr o'i fath a

wnai i'r byd naill ai diwygio neu erlid. Ond byddai sêl yr hên

frawd weithiau yn mantoli ei ddoethineb. Yr ydym yn cofio yn
dda, mewn Cyfarfod Misol yn Carneddi, fod tri o frodyr ieuainc o'r

eglwys hono yn cael eu derbyn yn flaenoriaid iddi. a bod y tri,

wrth adrodd hanes dechreuad eu crefydd, yn addef ìnai rhyw air o

eiddo William Joues, Abercaseg, wrth holi yr yagol, oedd wedi

dechreu argraffu difrifwch ar eu meddyliau. A pha sawl tri

heblaw hyny, yr Hwn sydd yn gwybod y cwbl a yr.
Mae yn mhlith yr hên flaenoriaid sydd wedi dygwydd eistedd yn

y sêddau ar y chwith i'r llywydd, ond sydd yn gwynebu ato, un hên

frawd y byddai yn annheilwng ynom ei basio yn ddisylw. Gr
ydyw o faintioli cyfîredin, a golwg stem arno. Ymddengys felpe

heb gymeryd sylw o ddim a ddywedir gan neb. ATae un aelod

iddo yn union ac wedi stifiSo yn nghymal pen y glin, a hyny er yn
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ieuanc ; a nnrnai Jaines Ilughes fod ei feddwl yr im mor ddigymal

ac anhyblyg. Yr hên frawd hwn yw Hugh Morris, Fachwen,

blaenor yn Dinorwig, a cliyn hyny yn Xghapel Coch, Llanberis.

ÌA- na ddywedodd yr un gair yn y Cyfarfod Misol hwn, eto

dywedodd bethau mewn cyrddau Misol cyn hyn ag y bu raid i Sir

Gaernarfon, os nad Gogledd Cymru, deimlo oddiwrthynt. Bu yn
offeryn i gynyrchu chwyldroad pwysigyn ei sir ei hun ; a bu hyny
yn achlysur i beth cyffelyb yn raddol mewn siroedd ereill. Ac
felly edrychir ar Hugh Morris yn y Cyfarfod Misol hwn fel math o

arwr. Ac o ran hyny mae yr hên frawd yn edrych felly arno ei

hun. Tybygem mai y gronfa gyntaf gan yr hen Fethodistiaid oedd

yr hyn a alwyd ar y dechreu y Casgl Dimai, ac wedi hyny y Casgl

Chwarter. Disgwylid i bob aelod, mab a merch, roddi dimai yn yr

wythnos, neu chwech a dimai yn y chwarter, mewn casgliad er

cynorthwyo i adeiladu capelau. Byddai y casgl hwn ar y cyntaf

yn dyfod i'r Gymdeithasfa i'w ranu yno ; ond mewn amser gwel-

wyd yn fwy cyfleus ei yinddiried i'r Cyfarfodydd Misol ; ac felly

byddai y casgl chwarter liwn, yn nghyda'r gweddill o arian yr
eisteddleoedd lle y byddent, yn cael eu hawlio gan a'u dwyn bob
chwarter i"r Cyfarfod Misol. Yn gymaint a bod y gallu llywodr-

aethol yn y Cyfarfod Misol yn Lleyn ac Eifionydd, a bod y casgliad

yn cael ei ranu yn rhy fynych yn ol ewyllys y brodyr llywodr-

aethol hyny, aeth brodyr Arfon i rwgnach eu bod hwy yn cael cam
yn y weinidogaeth feunyddiol hon. Ac i wneyd y drwg yn waeth,

byddai y Cyfarfod Misol lle y derbynid ac y rhenid y casgl hwn yn
dygwydd bud y tuhwnt i'r Eifl, ys dywedir, ac ychydig swm mewn
cymhariaeth fyddai yn dychwelyd yn ol, fel y daeth yn sylw
cyffredin gan frodyr Arfon eu bod yn cario eu harian dros yr Eifl.

Byddai brodyr Arfon, wrth fyned gyda'u gilydd yn ol ac yn mlaen
i'rCyfarfod Misol, yn trin ac yn trafod llawer ar yr annhegwcfa hwn
tuagatynt. Ac yr oedd y syniad o hyd yn myned gryfach, gryfach

yn Arfon, mai teg a rhesymol oedd i bob cynulleidfa ofahi am a

thalu dyled ei chapel ei liun. Ond y cwestiwD oedd, pwy o'r

b'laenoriaid a geid yn ddigon gwrol i ddwyn mater mor chwyldro-
adol o flaen y Cyfarfod Misol. Fcl yr oedd mintai o frodyr Arfon
yn dychwelyd o öyfarfod Miaol yn mlia un yr oedd y caagliad

chwarterol yn cael ei alw, syrthiwyd yn unfrydol ar Hugh Morria,

fel yr un cymhwye o ran oed a phwyll a gwroldeb i ymarlyd yn y
Lrw;iith : ac â liyny yr oedä yr hèo frawd yn cydsynio. Mewn
Cyfarfod Miaol a gynhaliwyd yn y Bontféchan, ryw dair blynedd
yn flaenorol i'r Cyfarfod Misol hwn yn Llanllyfni, wele Ilugh

Morría yn codi ar ei draed yn nghanol llawr y capel, yn wynebu
yn wrol at y aêdd fawr, ac yn dw^m yr achos i >yhv yn bwyllog a
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chyda rhesymau cryfion. A rnawr oedd y syndod a'r cyffro. Yr
oedd ymosodiad mor hj*f a beiddgar ar hen drefn y Corff, ac yn
erbyn y gallu llywodraethol, yn beth mor ddyeithr, fel nad oedd
neb yn cofio ei gyffelyb erioed o r blaen yn Nghyfarfod Misol Sir

Gafrnarfon, a hyny hefyd gan hen frawd o ymddangosiad mor
gyffredin ! Michael Roberts oedd ysgrifenydd y casgliad ; ac hyd

y gwyddom nid oedd iddo yr un trysorydd, am y byddai y casgliad

yri cael ei ranu yn llwyr ar y pryd, heb adael na gweddill na dyled.

Yr oedd efe fel ysgrifenydd yn teimlo fod yr ymosodiad arno ef yn
bersouol ;

yr oedd ei gyfrifon gauddo, ac yr oedd yn hèrio neb i

brofì fod yn ei gyfrifon yr un math o garnwri ; ac yr oedd Jolui Jones,

Tremadog, yn dadleu fod pob rhaniad yn ca'el ei wneyd trwy
bleidlais yn y Cyfarfod Misol. Mae Hugh Morrifl a'i blaid yn
teimlo iddynt fethu yn eu hamcan ar y pryd; eithr nid gr i

roddi i fyuy ar ol methu unwaith oedd yr hen frawd o'r Fachwen.

Mewn Cyfarfod ìiiaol ar ol hyn yn Moriah, Caernarfon, dygodd
Hugh Morris y mater i sylw eilwaith. Yr oedd ganddo, erbyn

hyn, un rheswni newydd, sef fod cyfrifon yr ysgrifenydd yn profì

fod Lleyu ac Eilionydd yn derbyn llawer mwy o'r casgliad nag
Arfon, er mai Arfou oedd yn cyfranu yn helaethaf iddo. Aeth yr

ymeiriad rhwng Hugh Morris a Michael Roberts yn y cyfarfod

hwn yn llawer rhy bell, ac yu anuheilwng o frodyr crefyddol.

Erbyu deall, yr oedd yr anmhariad a gymylodd gymaint ar y
pregethwr disglaer o Bwllheli wedi ei gyffwrdd yn barod ; a bu

ddrwg iawn gan Hugh Morris pan ddeallodd hyny ei fod wedi dal

ato cyhyd. Y'r oedd ìSi. Elias yn y Cyfarfod Mìsol hwn, ac yn

cladleu yn gryf yn erbyn mesur Hugh Morria fel peth an-Fethod-

istaidd, ac yn tueddu at Aimibyniaeth. Eithr yr oedd teimlad y
cyfarfod, fel yr oedd ya hawdd deall, o blaid Hugh Morris. O'r

diwedd mae y cyfarfod a fu yn faith o ran amser ac yn boenus o

ran teimlad yu tori i fyny ; ac er na phasiwyd yr un penderfyuiad

ffurfiol, eto mae brodyr Arfon, un ac oll, yn penderfyuu gweith-

redu yu ol cynllun Hugh Morris ;*ac felly dyna ddiwedd ar y Casgl

Chwarter a chronfa y Cyfarfod Misol. Bellach mae pob cyuull-

eidfa i ddeall mai eu dyled hwy yw dyled eu capel, ac mai y
gynulleidfa sydd i'w thalu, ac nad ydynt 1 ddisgwyl help o unman
arall. Mewn amser, dilynwyd Arfon yu hynyma gan y siroedd

ereill. Pa un ai y da ai y drwg a gynyrchodd y cyfnewidiacl hwn
sydd yn pwyso drymaf, nid awu i geisio penderfynu. Esgusoder

ni am ddwyu y darn hwn yn hanes Cyfaurfod Misol Sir Gaernarfou

i sylw ; teinilo yn anfoddlawn yr oeddym rywfodd iddo fyned i

ddifancoll.

Cyu gadael yr hen fiaeuor o Fachweu, goddefer i ui adrodd im
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hanesyn am dano sydd yn dangos y byddai yntau weithiau, er mor
ddreng, yn cael ei godymu. Mewn seiat yn y Capel Coch, mae yn

gofyn, yn ol yr arfer, a oedd gan neb air o'i brofiad i'w ddywedyd.

Mae hen frawd a fyddai yn dyweýd yn lled aml, yn dyweyd gair,

pryd y dywedai Hugh Morris gyda mesur o ddiflasdod, " O, Harri

Morris sydd yna ;
yr un peth fydd gan Harri bob amser." Yn fuan

ar ol hyn, aeth Harri Morris yn glaf ac ar farw. Clywodd Hugh
Morris hyny, ac aeth i edrych am dano. Wedi myned i mewn i

ystafell y claf, gofynodd, " Wel, Harri, pa fodd y mae arnat yn y
gwely yma." Mae Harri Morris yn troi ei wyneb ato ac yn
dywedyd, " Huwcyn, y*ch di sydd yna ? Wel, Huwcyn, mae ' yr

un peth ' yn talu yn noble i mi heddyw." A dyna Hugh Morris, er

mor wrol, yn un bretyn, wedi ei lwyr orchfygu, ac nid allai ddy-

wedyd gair gan ei deimlad a mesur o gywilydd.

Tra y buom ni yn ymdroi gyda'r hen flaenoriaid a fuont yn

gwasanaethu eu cenedlaeth mor ragorol (buasai yn wir dda genym

gael nodi ychwaneg ohonynt), y mae gwaith dydd cyntaf y
Cyfarfod Misol yn Llanllyfni yn tynu at derfyniad. Mae John

Jones, fel llywydd, yn penderfynu lluaws o fân gwestiynau yn bur

ddiymdroi, heb ofyn na barn nac arwydd. Mae yn gcfyn pa ddau

frawd a anfonid am fis i wasanaethu yr achos yn y trefydd Liyer-

pool a Manchester. Ond cyn i neb gael ateb, mae efe ei hun yn

enwi dau, a rhaid i'r ddau fyned, a rhaid i'r trefydd eu derbyn a'u

talu, bodd neu anfodd. A'r un modd gyda brodyr i Gymdeithasfa

Llangeitho. Yna mae yn gorchymyn i'r drysau gael eu hagor. Yr

oedd cwrt y capel yn llawn o garedigion yr ardal, wedi dyfod i

arwain y dyeithriaid i'w llettj'au, lle y byddai swper da yn eu

haros ; a da oedd iddynt wrtho ar ol hir ddirwest. Yr oedd trefnu

llettýau i nifer mor lluosog mewn ardal wledig yn gryn orchwyl

;

ond byddai raid i rai fyned yn bell o ffordd.

Mawrth, 1881.

RIIAN IV.

Boreu ddydd Mawrth, am wyth o'r gloch i'r fynud, mae yr ail

gyfarfod yn y Cyfarfod Misol yn dechreu. Cyfarfod i'r swyddog-

ion yn unig ydyw hwn eto, ac ni faidd neb arall ddangos ei wyneb
ynddo. Mae braidd yr oll o'r brodyr oedd yma ddoe yma eto

heddyw. Mae yr arfer o ddianc adref y prydnawn cyntaf eto heb

ddyfod i fodolaeth ; ac edrychir ar y pregethwr neu y blaenor a

wnelo hyny, heb ryw achos tég, yn ddyn anianol, yn ddyn bydol,

rywbeth heb fod yn iawn. Mae y brodyr wedi cymeryd eu
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heisteddleoedd rywbeth yn debyg i'r prydnawn cyiitaf ; mae
eyniydogaeth y pwlpud yn hollol felly. Bydd y cyfarfod hwn yn
cael ei dreulio yn gwbl i ymdrin á phethau ysprydol y gwaith. Y
swyddogaeth eglwysig, braidd heb eithriad, fyddai yn gyfeiriad i'r

ymddiddan, ei rhwymedigaeth, ei chymhwysderau, a'i chyfrifoldeb.

Yma y byddya yn ymddiddan â blaenoriaid y lle, yn derbyn blaen-

oriaid newyddion, ac hefyd yn derbyn pregethwyr. Mae pawh
wrth ddyfod i'r cyfarfod hwn yn ymdeimlo ei fod yn dyfod i'r lle

mwyaf cysegredig, ac felly yn ymwisgo â'r yspiyd goren. Y
cyfarfod boreuol hwn bob amser fydd coron gogoniant y Cyfarfod

Misol. Yn y cyffredin byddai rhyw eneiniad hynod arno. Byddai

y seiat wyth o'r gloch yn foddion i finio yspryd y brodyr, yn
bregethwyr a blaenoriaid, at eu gwaith, i ddeffroi y difraw, cryf-

hau y llesg, a gwroli y gwan. Clywsom yr hên dadau yn tystio

lawer gwaith y byddent yn dychwelyd adref o'r cyfarfodydd hyn
wedi cael rhyw adnewyddiad rhyfedd. Yr eneiniad hwn ar

gynulliad crefyddol sydd o hyd yn talu costau y cynulliadau dl
a dihwyl ; ac nid rhyfedd os bydd y brodyr yn llawn awydd am y
nesaf. Ond o'r ochr arall, cynulliad colledus dros ben yw hwnw
sydd yn gollwng pawb yniaith yn y diwedd mewn gwaeth sut o

ran eu hyspryd nag wrth ddechreu ; a bydd yr awydd am y nesaf

yn llawer llai. Galwai Michael Roberts, pan yn ei anhwyldeb

meddwl, gyfarfod y prydnawn cyntaf " y corff anianol," ond

cyfarfod boreu dranoeth " y corff ysprydol."

John Jones, Tremadog, sydd yn lly^wio y cyfarfod hwn eto ; a

rhaid iddo gael rhyw frawd i ddechreu sydd yn ddigon doeth i fod

yn fr. Ac felly mae yn galw ar DaYÌd Roberts, Bangor ; a dyma
eto ddechreu cyfarfod yn ír ac i'r pwrpas : ac mae yr hên frawd

o Fangor yn cael edrych arno oherwydd hyn, gan y llywydd a

phawb, ryw gymaint yn fwy parclms. llynod fel y mae pethau

bychain yn dyrchafu neu yn darostwng dynion ! Nid yr un rhai

yn hollol sydd yn cymeryd rhan yn y cyfarfod hwn â'r un y pryd-

nawn ddoe. Mae y brodyr oedd yn llawn awydd i ddyweyd gair

ar y pethau amgylchiadol yn tueddu at fod yn ddistaw heddyw,

a'r rhai oedd yn ddistaw ddoe yw y dynion at y cyfarfod hwn.

Yr ydym wedi dwyn enw yr hên dad o Dremadog i sylw gynifer

o weithiau yn ein nodiadau hyn, fel y byddai yn briodol i ni bellach

geisio rhoddi darluniad br ohono. Efe am flynyddoedd lawer

a fu yn arweinydd ac yn dad i Gyfarfod Misol Sir Gaemarfon.

Byddai yn cael pob cynorthwy gan James Hughes a Michael

Roberts, ac ereill. Michael Roberts oedd y galluocaf o gryn lawer,

a chydnabyddai Jolm Jones hyny yn bur rhwydd. Yr oedd y ddau

yn gyd-frodyr-yn-nghyfraith ; a byddai John Jones bob amser yn



296

ofalus i ymgynghori â Michael Roberts ar bobpeth o bwys, ac i

syrthio i'w farn. Ond nid oedd Michael Roberts, oherwydd

llesgedd iechyd, yn gallu bod mor gyfanedd yn y Cyfarfod Misol a

John Jones ; a chyn hir, fel y niae yn wybyddus, fe ballodd yn
hollol. ran ei berson, dyn bychan, llai na'r cyffredin, oedd

John Jones, eto yn llyfndew, a golwg iaclms arno
; pen mawr, rliy

fawr i fod yn gymesur á'i gorff
;
gwyneb mawr llyfn, llygaid

mawr ar wyneb y croen, a genau helaeth. O ran ei wisgiad mae
yn brydferth, fel pin yn y papyr, ys dywedir ; dim yn fr, na dim

yn ormod, na dim yn rhodresgar, eithr yn mhobpeth yn foneddwr

teilwng o'r enw. Dyna fo ar ei draed yn y brif sédd, yn fywyd i

gyd—gormod o fywyd i eistedd ond am bur ychydig, ac mae bod

yn hir yn ddistaw yn ormod o dreth iddo. Eithr ni ddywed lawer

ar unwaith ; ond rhaid iddo gael taflu gair yn anil— sylw br, a

hyny yn nghwt sylw pawb arall. Dyna ryw frawd yn cyfodi i

wneyd sylw; ond oherwydd ei fod yn safndrwm neu rywbeth, mae
yn methu a dwyn yr liyn sydd ganddo i eglurdeb. Mae y gr
bach, fel y byddem yn ei alw, yn edrych yn myw llygaid y llefarwr,

yn deall fod ganddo rywbeth gwerth sylw, ac y mae yn cipio y
syniad o'i enau ;

" Wel, îe, dyna hi," meddai, a ffwrdd ag ef yn díiii

poeth am ben bawb. Ond gofalai yr hên frawd hefyd gyda phwy
i arfer yr hyfdra hwn. Mae ei lais ÿn ystwyth allafar; gall ei

godi a'i ostwng, ei droi a'i drosi, fel y myno
;
gall ei ddyrchafu yn

floedd uchel soniarus, a'i ostwng i gywair ymddiddan cyffredin, a

liyny ar unwaith. Medr wylltio a phwyllo, a newid ei wêdd fel y
myno, a'r pryd y myno. Nid oes neb yn gwybod y mynud hwn
pa dòn fydd gan ei lais, a pha olwg ar ei wêdd y fyuud nesaf ; mae
mor chwim, mor sydyn, mor bert, ac mor amrywiol. Ac eto mae
ei ymadroddion yn weddus—dim i ferwino clust y mwyaf llednais.

Cyfrifid fod ganddo lawer mwy o allu i draethu nag i feddwl ; ond
yr oedd yn meddu y gallu i gipio meddwl rhywun arall, a gwneyd
defnydd da ohono. Mae John Jones, Tremadog, y pryd hyn, ni a

dybygem, yn rhywle tua phymtheg a thriugain mlwydd oed. Mae
wedi ei eni i deyrnasu, ac wedi cael rhwydd hynt i hyny am am>er

maith ; ac eto mae yn barchus dros ben, yn enwedig gan y dosbarth

hynaf o'i frodyr. Yn ei gymdeithas mae yn rhydd a siriol, eto ni

faidd neb fyned yn rhy hf arno. Mae yn gymeriad purdrwyddo;
nis gall fod yn ddicheilgar nac yn ddau-wynebog, ac y mae yn
ormod o foneddwr i roddi gair isel am neb yn ei absenoldeb. Ond

íst y Cyfarfod Misol— gwared ni ! ni byddai blew ar ei dafod.

Er y byddai yn dyner wrth bregethwyr ieuainc mewn ymddiddan
personol, yma caem y caswir ganddo. Yr oedd yn elyn calon i

feithder gyda phregelhu a phobpeth. Y troi gwallt hefyd oedd
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yn beth adgas ganddo. Canwaith y dywedodd, u Hogia, gadewch

lonydd i'r cudyn yna ;
gadewch i*r gwallt guddio y talcen fel mae

y Creawdwr wedi ei ordeinio." Ni chyfritid et' yn bregethwr

mawr, na dim yn debyg, ond yr oedd yn wrandawr da odiaeth.

Tybiwyd ar y cyntaf ei fod yn ail argrafnad gwan o Robert Roberts,

Clynog, yn enwedig yn y gallu oedd ganddo i wneyd rhuthr ar ei

wrandawyr mewn dull a modd na byddent yn disgwyl am dano.

Er's rhyw ddeng mlynedd ar hugaiu yn ol, bu cryn lawer o siarad

yn mhlith blaenoriaid Arfon, os uad hefyd yu Lleyu, am godi y tâl

am bregethu. Yr oedd yr hêu frawd o Dremadog yn teimlo yn

boenus fod y tál i bregethwyr wedi dyfod yn destyn siarad o

gwbl, am yr ofuai y byddai i hyuy roddi argraff ar y wlad fod y
pregethwyr yn myned yn fwy ariangar ; a dywedai, " Os aiff dyn

y pwlpud i gael edrych arno yn ddyn ariangar, bydd ei barch a'i

ddylanwad ar ben." Ac ai nid oes llawer o wir yn y sylw? Yn
bendifaddeu, bu yn was da a ffyddlawn yn ngwinllan yr Arglwydd;

a bydded ei goffadwriaeth yn fendigedig.

Èithr at y Cyfarfod Misol eto uuwaith. Ar ol darfod gyda'r

dechreu, mae y llywydd ar ei draed, yn fywyd bob mymryn, yn

hysbysu mai y swyddogaeth sydd i fod dau sylw yn y cyfarfod

hwn. Yna mae yn galw ar frodyr y Ue i ddyweyd gair o'u protìad

yn a chyda'r gwaith. Mae yr ymddiddan yn myued rhagddo yn

rhwydd a rhydd. Yn y sêddau ar y ddé i'r llywydd, ond a'u

gwynebau ato, mae nifer o hén bregethwyr wedi dygwydd dyfod

yn ughyd, ac mae y naill a'r llall ohonynt yn cymeryd rhan yn yr

ymddiddan. Mae y cyfarfod yn troi allan yn uu gwir dda, ac yn

tficr o adael argraff ddaionus ar feddyliau pawb sydd yn bresenol.

Yn raddol, ac heb yr uu ymgai.s at hyny, mae yr ymddiddan yn

cymeryd ffurf o fater, sef y mawr bwys i swyddogion eglwysig, yn

bregethwyr a blaenoriaid, wrth addysgu ereill, fod eu hunain yn

meddu profìad dwfn o'r gwirionedd ; hén athrawiaeth y bu llawer

o drafod arni yn nghynadleddau y Methodistiaid o oes i oes : a

gobeithio nad ä byth allan o olwg. Gwae ni os aiff y swyddogion

eglwysig yn ddynion ysgafn ! Mae yr hêu dadau yn gafael yu y
mater hwn o ddifrif, a'r mater hefyd yn gafael yn ystyriaeth pawb

sydd yn gwrando. Yn yr ymddiddan mae uu o'r brodyr yn

crybwyll y gair " bwyta y Uyfr." Mae y gair hwn fel yn cyffwrdd

â, ac yn defîro meddwl Michael Roberts. Yr oedd efe wedi bod yn

ddistawach yn y Cyfarfod Misol hwn nag arfer. Ymddengys yn

llêsg a gwanllyd, a'i anadl yn gaeth. Dichon na bu yu ei wely er's

nosweithiau ; bu felly filoedd o nosweithiau yn ei oes. Gwnaeth

ychydig sylwadau byrion ddoe a heddyw o'i eistedd—dim ond

rhywbeth braidd i gyfarwyddo y llywydd. Ond gyda'r gair
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Drwg genym nad allem alw i gôf yr oll a ddywedodd. " Bwyta y
llyfr," meddai, " ie, frodyr, rhaid bwyta y llyfr. Nid yw darllen y
llyfr, deall y llyfr, ei esbonio a'i feirniadu, yn ddigon ; rhaid ei

fwi/ta" Yr oedd ganddo rhywbeth felly yn ei sylw :
" ' Efe a

chwerwa dy fol di
;

' efe a chwerwa dy falchder, efe a chwerwa dy
syniadau cnawdol, efe a wna i ti deimlo yn fyw oddiwrth dy
annigonolrwydd i wasanaethu Duw ; efe a chwerwa yn dy enaid

bobpeth croes i sancteiddrwydd ; trwy fwyta y llyfr ti a ddoi dy
hun yn ail argrafíiad o'r llyfr, yn Feibl byw."

Gan i ni ddwyn y gr hynod hwn, Michael Roberts, i sylw,

ceisiwn roddi darlun br ohono. Yr oedd, yn ddiamheu, yn un o

bregethwyr mwyaf hynod ei adeg. O ran ei berson yr oedd braidd

islaw y cyffredin o daldra, ysgafn, ond lluniaidd, o gorff, wyneb-
pryd cûl agwelw, llygaid main, treiddgar, yn edrych drwy bobpeth.

Yr oedd yn arfer ganddo i ollwng ei ben i grymn ychydig naill

ochr, dichon fel efelychiad anfwriadol er yn fachgen o'i ewythr,

Robert Roberts, Clynog. Y mae ei anadl, fel y nodwyd, yn gaeth.

O ran ei wisg mae yn ddestlus a chryno. Mae ei holl ymagwedd-
iad, yn y pwlpud a phobman, yn syml, yn arwyddo dwysder a

difrifwch. Mae yn amheus a oes yn Xghymru bregethwr a phob-
peth pregethu wedi cydgyfarfod ynddo yn fwy prydferth. Nîd
oes yma ddim yn eisieu, na dim yn fychan, pobpeth i mewn, a

jthobpeth yn ogyhyd. Nid rhaid iddo ef wrth ryw un peth mawr
i guddio lluaws o fân ddiffygion. Ylae ei lais, er yn wan, eto yn
dreiddgar a mwyn, a than reolaeth dda, ac yn chwareu ar deimladau

y gwrandawyr. Mor brydferth y mae yn ymadroddi—mor daclus

y mae pob gair yn dyfod o'i enau, ac heb ddim yn gymhenllyd !

Mae yn gynllun da o iaith y pwlpud. Mae ei feddwl yn gryf, yn
dreiddgar, ac yn llàwn o yni, ac mae yn meddu cyflawnder o ddawn
i'w ollwng allan yn rhwydd. Mae rywfodd yn gallu taflu ei enaid

i'w eiriau ; y mae yn teimlo ei fater, a rliaid i bawb ereill ei deimlo.

Mae wedi ei feithrin o'i febyd yn ngeiriau y ffydd, ei gòf yn ymylu
ar fod yn berffaith, ac felly bydd yn adrodd pob adnod yn gywir,

byth yn darnio nac yn hacio geiriau y Beibl ; ac âg un gair neu
sylw byr teifl oleuni newydd ar braidd bob adnod a grybwylla.

Bydd ei sylwadau yn gyfoethog o ittustrationë, a'r rhai hyny bob
amser wedi eu tynu o'r Ysgrythyrau. Nid yw yn cymeryd amo ei

fod yn gwybod ond dau lyfr—yr Ysgrythyrau a'r galon ddynol, yn
enwedig calon credadyn. Pregethodd lawer yn llyfr y Salmau, ac

yr oedd yn fedrus i ddwyn gwahanol deimladau y llyfr hwnw i

ymgymysgu á theimladau y saint. Michael Roberts, o bawb, a

fyddai pregethwr yr hên chwiorydd ; ac eto byddai raid i'r rhai
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mwyaf coeth a gwybodus dan ei weinidogaeth ef deimlo eu bod dan
athraw. Yr oedd wedi ei eneinio i lefaru gair mewn pryd wrth
eneidiau diffygiol. Un o bennodau tywyll Rhagluniaeth oedd i

seren mor ddisglaer fod am bymtheng mlynedd dan gwniwl.

Un arall o golofnau Cyfarfod Misol Sir Gaernarfon y pryd hyn
oedd Gruffydd Solomon. Mae efe yn eistedd yn y sêdd nesaf i'r

brif sêdd. Mae yntau bellach yn hynafgwr, ac yn hynod yn

mhlith ei frodyr. Gr llyfndew ydyw â. gwyneb mawr, glân, ac

yn gwisgo glasses. Nid yw mewn cotwm mor dda, eto nid oes dim
yn afìêr o'i gwmpas. Mae yn ymddangos yn hollol ddidaro ; mae
wedi cael ei foreufwyd, ac nid yw yn gofalu dim o ba le y daw y
ciniaw. A dichon mai cario y diofalwch hwn yn rhy bell fu yn

brif ddiffyg ei oes. Clywsom fod Eobert Jones, Rhoslan, yn ei

geryddu ar g'oedd Cyfarfod Misol am ei ddiofalwch hwn, gan

ddywedyd, " Xid wyf fi yn gwybod i ba beth y rhoes yr Hollalluog

ddwylaw i chwi, Gruffydd, gan na wnânt gymaint o wasanaeth i

chwi a rhoddi clem dan eich esgid.'' Mae yn debyg mai eisieu

rhyw gymhorth oedd ar yr hên Solomon pan dderbyniai y fath

sèn. Ond os nad oedd gweithio yn ei ddwylaw, byddai ei feddwl

bob amser yn llawn gwaith. Yr oedd yn Gymreigydd da, ac

ymwthiodd i'r Saesoneg ac ieithoedd ereill. Clywsorn Mr. Parry,

o Gaer, yn dywedyd mai Gruffydd Solomon oedd uu o'r ysgrifen-

wyr Cymreig rhagoraf, pob brawddeg yn gryno, yn brydferth, ac

yn llawn synwyr. Yr oedd yn Ysgrythyrwr rhagorol. Os

crybwyllid unrhyw air o'r Beibl wrtho, byddai yn amlwg y bu efe

gyda'r gair hwnw o'r blaen. Clywsom ef yn dywedyd y gallai

wneyd ei hun yn " hapus trwy y dydd heb ddim ond hwn,"gan daro

ei law ar y Beibl. Mor anfynych y ceir ei gyffelyb ! Yr oedd yn

gofiadur da odiaeth, a chanddo ystôr gyfoethocach na neb o

ddywediadau yr hên dadau Methodistaidd. Cyfrifid ef y darllenwr

cyhoeddus cyntaf yn ei oes. Elai dynion o r naill ardal i'r llall er

mwyn gwrando Gruffydd Solomon yn darllen pennod ar ddechreu'r

gwasanaeth. Pregethai a dywedai bobpeth yn bwyllog, yn

naturiol, a chyda llawn synwyr. Yr oedd ffraethineb yn naturiol

iddo ;
gwnai i gynulleidfa wenu heb geisio. Byddai ei sylw a'i

ateb ganddo bob amser yn barod. Rhedai ei bregeth allan yn syml

a naturiol, heb ddim 61 ginieyd arni. Dyrchafai ychydig ar ei lais

fel yr elai rhagddo. Gallai daflu dwy ffurf hynod ar ei wynebpryd

;

un fel pe yn chwerthin, ac eto nid chwerthin fyddai ; ac un arall

trwy daflu ei wefusau allan, fel yn dywedyd, Pw, ac eto nid oedd

dim o hyny yn ei feddwl ; a newidiai o'r naill i'r llall ar darawiad.

Pan y gwelid Solomon yn codi ei law at ei wydrau, gan daflu ei

wefusau allan, teimlai pawb fod ganddo rywbeth i'w ddywedyd
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gwerth ei wrando. Cyfritìd ef o gryn werth yn y Cyfarfod Misnl,

gan y byddai bob arnser rnor barod, a'i sylw yn wastad yn fyr a

synhwyrol.

Dyua hén frawd eto yn yr un sêdd, ac ar gais y llywydd yn
cyfodi i wneyd sylw. Gr 1ál, esgyrniog, yn cryrnu ychydig, Ued
ddiofal am ei drwsiad allanol, heb ddini yn serchog ynddo ; ac eto

bu iddo dair o wragedd. Mae ei leferydd yn anhyfryd ac yn
annyben, a'i dymher yn oer. HFid yw yn blino dyweyd ar ol

dechreu, ac nid yw yn gofalu a oes neb yn blino gwrando. Buasem
yn amheu a oedd ganddo deimlad o gAvbl, ond fel y byddai weithiau

yn syrthio i rywbeth tebyg iawn i dymher ddrwg. Ond byddai
hyny ynddo ef yn tarlu pawb ereill i dymherdda. WilliamRoberts,

Clynog, yw yr hên frawd hwn, ac mae iddo lawer o hynodion.

Gwnaeth y llywydd dro call wrth ei alw i draethu ar ryw gwest-
iwn duwinyddol a ddaeth i sylw yn y cyfarfod hwn. Mae yn
Ysgrythyrwr da, a pheth mawr o'r Beibl ganddo yn ei góf, ac os

bydd eisieu tynu rhyw athrawiaeth trwy galon yr Ysgrythyrau, pe
priodol yr iaith, efe o bawb yw y gr at y gwaith. Y mae trwy
ei oes wedi talu sylw mawr i'r prophwydoliaethau, ac yn hynod o

fedrus i'w cymhwyso at amgylchiadau presenol y byd a'r eglwys.

Fel pregethwr, nid yw o un gwahaniaeth ganddo pa un ai yn gyntaf

aiyn olaf y bydd, nachwaith afyddy gynulleidfa yn cael ei boddio
ai peidio. Bhaid iddo ef gael myned trwy ei bregeth i'w diwedd,

heb ofalu dim am sylw ac amynedd y gwrandawyr. Ifae ei lais yr
un mwyaf aflafar, ond mae ei iaith yn goeth—dim gair gwan na
geiriau llanw. Mae ei ddeheurwydd yn trin yr Ysgrythyrau yn ei

wneyd yn bregethwr cymeradwy gan ddynion o farn. Yr oedd

William Roberts, Clynog, yn un o hoff bregethwyr Mr. Rees.

Dyna eto, yn yr eisteddleoedd ar y ddê i'r llywydd, hân frawd y
bu ei enw mewn cysylltiad á Cliyfarfod Misol ei sir am oes hir

—

Daniel Jones, Carneddi, neu Daniel Jones, Llandegai, fel ei gelwid

gyntaf. O ran ei berson mae yn tynu at fod yn dewychus, mewn
trw^iad da, ei wynebpryd, er yn llawn, eto yn welw ; mae yn
gwisgo gwydrau, oherwydd golwg byr. Mae gwêdd ddifrifol arno

yn edrych i waered. Bydd yn gyson yn y Cyfarfodydd Misol, ac

yn cymeryd rhan ynddynt, ac yn pregethu yn mhob un. Ond dyn

y pwlpud yw Daniel Jones yn fwy na dyn y gynhadledd. Fel

pregethwr mae yn hollol ar ei ben ei hun. Bydd ei olwg ddifrifol,

ei edrychiad sobr, ei eiriau llymion ofnadwy, a*i weinidogaetli

ddeffrous, yn sobri cynulleidfa, ac yn cario braw a dychryn i

gydwybodau y rhai mwyaf annuwiol a diystyr. Am y chwarter
canrif cyntaf o*i weinidogaeth, ni bu neb yn y wlad hon mor
lwyddianuus i ddeffroi pechaduriaid difraw, " a llawer a droes efe
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at yr Arglwydd."' Ond mae ei weinidogaeth yntau, fel pawb wrth
heneiddio, yn colli llawer yn ei hawch.

Dyna sêdd hir yn arwain o ddrws y capel i'r pwlpud, wedi ei

llenwi gan bregethwyr o dan y canol oed. Yn nesaf at y pwlpud,

ac wedi ymollwng ar ei risiau, dyna ddyn byr, llawn cnawd,

gwyneb crwn, siriol, genau prydferth, a'i gadach llogell wedi ei

daflu yn ysgyfala dros ei ben. Dyna fe, yn barod i fwynhau pob
peth a ddywedir; os bydd mymryn o fêl i'w gael, bydd Moses
Jones yn sicr ohono. Y mwyaf parod a'r mwyaf ffraeth o'r cwbl

ydyw. Dybygid y gall ddyweyd faint a fyno ar y peth a fyno.

Mae ganddo gyflawnder o lais, ond heb ei ddisgyblu erioed.

Llafuriodd dan bob anfanteision, daeth yn bregethwr cymeradwy,
yn un a fyddai yn dda gan bawb. Dynar eto yn codi ar ei draed

yn yr un sêdd. Beth yw y mater ? Mae rhyw astudrwydd wedi
meddiannu pawb yn y lle

; pob clust, llygad, a genau, fel yn
ymryson i gael gafael yn y gair cyntaf a ddaw allan ganddo. Gr
tàl, lluniaidd, a glân odiaeth o bryd ; natur fel wedi rhoddi ei holl

urddas arno. Y mae ef, dybygem, yn nghyrnydogaeth pymtheng
ar hugain neu ddeunaw ar hugain mlwydd oed. John Jones,

Talysarn, yw y gr hynod hwn. Bu yn ddistaw yn y Cyfarfod

Misol yma, am ei fod yn ei ardal ei hun ; ond trwy gymhelliad taer

y llywydd, cododd ar ei draed yn y cyfarfod hwn. Yr oedd ei

hyawdledd yn llifeirio—yn cario y cwbl i'w ganlyn. Pwynt ei

sylw yw fod profiad dwfn o'r gwirionedd yn dwyn dyn i'r fath

adnabyddiaeth ohono ei hun fel ag i'w wneyd yn anmharod i

farnu a chondemnio ereill. Mae yn amlwgei fodwedi teimlo oddi-

wrtli y sylwadau a wnaed ar bregethu yn y cyfarfod prydnawn ddoe.

Rhaid i ni adael lluaws o frodyr, yn bregethwyr a blaenoriaid,

oedd y pryd hyn wedi deehreu cymeryd rhan yn y Cyfarfod Misol.

Caiff rhywun gyfle i wneyd hyny wrth ysgrifenu hanes Cyfarfod

Misol Arfon, os dewisir. Mae hwnw bellach yn un mlwydd a

deugain oed. Oddiwrth yr hyn a fu dan sylw, mae yn hawdd i

bregethwyr a blaenoriaid yr oesoedd a ddèl ddeall y bu gweithwyr
grymus yn arloesi anialwch y wlad cyn eu geni hwy. A gwelwn
hefyd fel y mae un oes yn dyfod i mewn i lafur oes arall. Dylai

coffadwriaeth y tadau yn yr oes o'r blaen fod yn fendigedig gan y
rhai a ddèl ar ol. Byddwn yn teimlo yn ofidus yn aml wrth ddeall

fod enwau hèn dadau fu yn llafurio mor ymroddgar gyda'r achos

crefyddol yn eu dydd mor ebrwydd yn myned i ebar-gofiant. Yn
sicr ni ddylai hyn fod felly. A eheisio rhagflaenu y difrod hwn a

wneir gan amser oedd ein hamcan wrth ymdroi fel hyn cyhyd
gyda'r hèn dadau anwyl sydd wedi ein rhagflaenu.

Mai, 1881.



PREGETHAU
CREFYDD BERSONOL.

" Eithr yr hwn sydd yn y dirgel sydd Iuddew ; ac enwaediad y
galon 'sydd' yn yr yspryd, nid yn y llythyren ; yr hicn * y mae' ei

glod, nid o ddynion, ond o Dduw."—Rhuf. ii. 19.

Crefydd Bersoxol.—"Wrth clrafod mater fel hwn, yr ydym dan

angenrheidrwydd i arfer y gair crefydd yn fwy aml nag y byddai

ddymimol, ond nis gellir yn hwylus ei hebgor.

" Yr hwn sydd yn y dirgel sydd Iuddew "—sydd ddyn duwiol.

Mae gwir grefydd yn beth o'r golwg—yn y dirgel—yn y galon ac

yn yr yspryd—a rhwng dyn a Duw. Ond nid yno yn unig y mae.

Os bydd pobpeth yn iawn yn y dirgel, gwnahyny bobpeth yn iawn

yn yr amlwg. Os bydd grâs yn teyrnasu yn y galon, fe deyrnasa

hefyd ar yr holl ymagweddiad. Nia gall dyn duwiol y dirgel fod

yn un y bydd ei gymydogion yn amheus ohono. Ac eto mae nerth

a bywyd ei holl ymarweddiad sanctaidd o'r golwg yn nirgel ddyn

y galon.

" Ac enwaediad y galon sydd yn yr yspryd" Hyny yw, mae
crefydd y dirgel yn myned yn bellach ac yn ddyfnach na defodau.

Mae helynt flin wedi bod erioed gyda defodau crefyddol ; ac yr oedd

dadl y defodau wedi dechreu mor gynar a dyddiau yr Apostol.

Defod yr enwaediad oedd asgwrn y gynhen y pryd hyny. Ifaera

rhai, " Onid enwaeder chwi, ni ellwch fod yn gadwedig." Yr oedd

hyny yn rhoddi yr un fath bwys ar ddefod ac ar gredu yn Nghrist,

ac yn chwalu sylfaen cyfiawnhad trwy ffydd. Mae dadl y defodau,

ysywaeth, o hyd yn eu llawn rwysg. Mn rhywrai, oni weinyddir

bedydd yn ol eu syniad hwy, nad bedydd mohono. Ac oni bydd y
cymuno yn y lle, a'r dull a dybiant hwy, nad yw yn gymuno o

gwbl. Ond y mae yr Apostol yn y testyn, ac yn mhob man arall

yn ei Epistolau, yn gwneyd i ffordd â rhyw rodres o'r fath yma, ac

yn rlioddi ystyr mwy mewnol ac ysprydol na'r un llythyrenol, i'r

defodau hyc yr ymrysonid yn eu cylch : "Ac enwaediad y galon

sydd yn yr yspryd, nid yn y llythyren." Y fath ysfa sydd mewn
dynion o hyd, i wneyd ymaith á*r ygprydol mewn crefj'dd

!

Mynant lenwi lle gwâg y prydferthwch Dwyfol âg addurniadau

dynol a defodau cnawdol ! Onid yw y ])erygl yna yn nês atom na

Llan y plwyf ?



" Yr hicn y mae ei glod, nid o ddynion, ond o Dduir." Dyrna y
dyn a dyma y grefydd y mae Duw yn eu hanrhydeddu. Nid bob
amser y mae clód dynion a chlòd Duw yn rhedeg yr un ffordd.

Ond pan y byddont, nid hawdd deall ar ol pa un o'r ddau glôd y
mae dyn yn trotian. Pan yn ymwahanu, mae y gwâs am ddilyn

ei feistr. Mewn amgylchiad felly, mae duwiol y dirgel mewn
profedigaeth gref i edrych yn fwy ar glód Duw na chlód dynion.
" Nid yan ddynion ond yan Dduw," myn rhai. Nid bob amser y
mae Duw a dynion yn cytuno i glodfori yr un rhai. Mae dyn
clodforus y ddaear, yn fynych, yn ddyn dirmygus y Xefoedd, ac

mae anwyl-ddyn y Xefoedd mor aml a hyny yn ddyn gwrthodedig

y ddaear.

Crefydd Bersonol : Alae dwy wedd i grefydd—yr un bersonol

a'r un gymdeithasol—yr hyn sydd i fod rhwng dyn a dynion, a'r

hyn sydd i fod rhwng dyn a Duw, y diryel a'r amìiry. Mae tuedd
mewn dynion o hyd i redeg ymaith gyda'r naill neu y llall o'r

yireddau hyn. Tybia rhai y gallant hwy wneyd purion crefyddwyr
a myned i'r Xefoedd, wrthynt eu hunain, ac heb y yymdeithasol.

Ac i fod yn gyson â'u credo, mae yn debyg mai wrthynt eu hunain>

y maent yn bwriadu bod yn y Xefoedd hefyd ! Ond Duw a ordein-

'

iodd y wêdd gymdeithasol hon ar ei eglwys. Ac oni buasai am yr

ordeiniad hwn, ni buasai gan Dduw eglwys ar y ddaear o gwbl.

Mae Efe wedi ordeinio fod i'r bersonol o hyd i ymdoddi i'r

yymdeithasol. A ffordd Duw yw y ddiogelaf am y Xefoedd. Ond
ar hyn o bryd, i'r ochr arall y niae yn gogwydd rhy gyffredin,

cymeryd y yymdeithasol a gadael y bersonol ar ol : dynion yn
boddloni eu hunain ar broffes a chredo, ar ffurfìau a defodau,

crefydd y blaid—y lluaws—y Llan neu y capel—y cwbl gerbron

dynion, a dim gerbron Duw ! Dyn selog dros ei blaid ! Ond pa
gymaint o gariad Crist sydd yn ei sêl ? Dyn deallus ! Ond a ydyw '

wedi deall ei hun ? Beirniad heb ei fath ! ond heb erioed wneyd
gwaith beirniad gonest arno ei hunan !

Crefydd bersonol, neu, os myner. crefydd y dyn ei hunan, sydd

genym i droi o'i chwmpas. Creadur arswydus o ddifrifol yw dyn

ei hu.nan ! A pho fwyaf unig y byddo, mwyaf difrifol yw ei

achos ! Yr ydych yn adnabod ei wyneb, yn gwybod ei enw, a

rhyw gymaint o'i hanes. Ond mae y dyn ei hanan yn fyd mawr o

ddyeithrwch i bawb ! Byd ydyw sydd yn llawn o elfenau cyn-

hyrfus—llawn o ystormydd a threialon, a gwahanol deimladau, a

byd llawn o ddefnyddiau pob trueni, ac nid oes neb yn ei ddeall

ond yr Hwn a'i gwnaeth ! Pe gallai y naill ddyn daflu ei him i

ddyn arall, fe ga'i ei hun mewn lle mor ddyeithr a phe teflid ef i

Sadwra neu Jupiter ! Ond mor dda i gymdeithas fod hyn yn
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anmhosibl ! Ond dyna'r mater, mae yn rhaid i'r dyn ei hunan gael

crefydd. Mae y dyn ei hunau yn bechadur brwnt ac andwyol,

hên chwedl niae'n wir. Ond mae dyfuder o drueni yu yr un enw
yna, pechadur, nad oes ond golygon y Duwdod a wêl i'w waelod-/!^*

ion ! Tra y mae dyn yn ymddiofalhau, mae elfenau trueni tragy-

wyddol yn ymgrynhoi ac yn ymgryfhau yn nirgeloedd ei galon, ac

oni ddaw ymwared o rywle aiff ei enaid gwerthfawr ar dân. Mor
frawychus yw y syniad, ac eto mae gair Duw yn ei warantu. Gan
hyny, rhaid i"r feddyginiaeth a'i gwellâ gyrhaedd dirgeloedd yr

enaid. Oferedd a thwyll yw lapio dyn pechadurus mewn defodau
;

amdôi corff marw ydyw, rhaid cael byicyd, onidê fe lygra fwy-fwy

yn nghanol ei brydferthion i gyd.

Mae crefydd y dyn ei hunan, yn ol y testyn, i ddechreu ac i

barhau trwy yr hyn a elwir yma yn enicaediad y galon yn yr

yspryd. Mae ystyr o hyd i'r hên airenwaediad, a'r ystyr hwnw yn

un ysprydol a dwfn. " Wedi eich enwaedu ág enwaediad nid o

waith llaw yn y cnawd." " Yr enwaediad ydym ni, y rhai ydym
yn gwasanaethu Duw yn yr yspryd, ac yn gorfoleddu yn Xghrist

Iesu." Wrth ddyweyd fel hyn, mae yr Apostol fel am setlo am
byth yr hên ymryson, " Pwy sydd yn iawn?" Yr ystyr sydd i'r

enwaediad hwn yw, goruchwyliaeth lèm yr Yspryd Glân trwy y
gwirionedd ar galon a chydwybod pechadur, yn goleuo ac yn
argyhoeddi, gan ei wneyd yn ystyriol o'i ddrygedd a'i golledigaeth,

yn datguddio iddo ei bechadur brwnt ac andwyol. " A hwy,

wedi clywed hyn, a ddicys-bigicyd yn eu calonau." dan yr

oruchwyliaeth lèm hon y mae balchder y galon yn cael ei ddarost-

wiìg, y caledwch yn toddi, y difaterwch yn pallu, a dyn yn dyfod

i deimlo nad ydyw, wedi ei holl ymchwydd, ond pechadur brwnt

ac annheilwng, a bod pob gobaith am dano yn darfod o'i ran ef

.

Ifai dyma ydyw dechreuad a pharhâd crefydd ysprydol y galon

gydd eglur. Y mae gair Duw yn mhob dull a modd yn ei ddwyn
i'n hystyriaeth. " Yn wir, meddaf i chwi, oddieithr eich troi chwi

a'ch gwneuthur fel plant bychain, nid ewch chwi ddim i mewn i

deyrnas Nefoedd." Dyma ddyweyd clir a phenderfynol ar fater o'r

pwyfl mwyaf, ac nid oes yma le i ddau feddwl !
" Aberthau Duw

ydynt yspryd drylliedig, calon ddrylliog gystuddiedig, ! Dduw,

ni ddirmygi." Mae ein gwasanaeth crefyddol, cofier, ein pregethu

a'n gweddio, ein canu a'n haddoli, gydag yspryd iâch, yn ddimygUB
gan Dduw. Ar an.-awdd y galon y mae Efe yn edrych. " Ar hwn

[

yr edryehaf, sefy truan a'r cyetnddiedig o yapryd, ag syddyncrynii
|

wrth fy ngair." Dyma anwyl-d'lyn y Nefoedd, gan nad beth '

fyddo ei ragoriaethau ereill. Dywedai Cri.-t, " Gwyn eu byd y
rìiai sydd yn galaru." Y rhai sydd yn galaru, cofier. Ond mor
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groes yw hyn i syniad y byd am wjmfydedigrwydd. Gofynwn, A
wyddoch chwi pa beth yw galaru gerbron eich Gwneuthurwr ? Y
neb nid yw yn gwybod hyn, nid yw eto wedi gwybod dim yn
iawn ! Wel, mae lle pwysig i'r ansawdd yma ar ddirgel ddyn y
galon yn ein crefydd bersonol.

II.—Yr oruchwyliaeth hon o enwaediad y galon yn yr yspryd

ddaw a dyn, ac hefyd a'i ceidw, yn ddifrifol gyda'i achos tragy-

wyddol ei hunan. " Mater enaid." \s dywedai ein hên dadau. Y
mae hwn gan bawb, ac mae yn un drwg, dyrus a phwysig dros

ben. Dim o'i gydmharu â hyn ydyw pobpeth arall ! Ond y drwg
ydyw, ni fyn dynion dalu yr un sylw i'w helynt ysprydol ; dyma
eu cáê-beth. Mae yn haws cael dyn i bob man ac at bobpeth nag H
ato ei hun. Ymddyeithrio iddo ei hun ydyw y dinystr. Absenoli

ei hun ohono ei hun—cau ei dý ei hun i fyny, a myned i wagedda
i bob man, gan ymbleseru yn trin helyntion pobl ereill, a gadael

hollol ryddid i ddiafol a phechod i fyned yn mlaen gyda'u gwaith

dinystriol yn nirgeloedd y galon, a'r drysau megys yn gauad

arnynt ! Megys pe byddai dyn yn cysgu yn dawel yn ei fedroom,

a'i lofrudd yn cynllunio brâd i waered yn ei seler ! Er ein gwaredu
o'r tefyllfa ddychrynllyd hon, rhaid i ni o hyd wrth yr oruch-

wyliaeth lem hon o enicaediad y galon ijn yr yspryd, er ein dwyn
a'n cadw i ymdeimlo â phwysigrwydd ein hachos tragywyddol ein

hunain. Nid digon i'r Cristion oedd cael hyn yn nechreuad ei yrfa

grefyddol ; rhaid iddo wrth geryddon y gwirionedd bob dydd o'i

fywyd er H cyffroi ei feddwl puraidd." Ac onidê mae y teimlad

sanci aidd yn ei enaid yn marweiddio—y tân sydd ar ei aelwyd yn
Uosgi yn drymaidd—yn ddiwrês a dilewyrch— yn cael ei enhuddo
megys â lludw ei galon anianol. Y mae sylw Gurnal yn llawn o

wirrmedd ;
" Nì thrÿ y top ond o dan y chwip."

A ydyw ein mater tragywyddol ein hunain yn peri i ni bryderu ?

Tri gair ddylent gael ein sylw:— 1. Mae gan bob un ei achos

tragywyddol ei hunan. 2. Rhaid cael pob un rywbryd a rhywfodd

wyn-b yn wyneb â hwn—yr angel ac asen Balaam. 3. Mae yn

bosibl dyfod ato yn rhy ddiweddar.

III.— I'r graddau y bydd dyn yn teimlo difrifwch gyda'i achos

tragywyddol ei hunan y bydd gwaredigaeth râsol Duw yn werth-

fawr ganddo. Ni fêdd Duw yr un drefn i gadw pechadur difraw.

Pan ddaeth yr afradlawn ato ei hun y gwelodd werth t ei dad.

" Nid rhaid i'r rhai iach wrth feddyg " ydyw o hyd. Gofyniad i:

glywir yn gyffredin ydyw, Pa beth yw yr achos fod yr holl bre-

gethu mor aflwyddiannus i gadw pechaduriaid ? Dyma un ateb,

Am nad oes dim pechaduriaid i'w cael ! Cymhell Crist yn War-
edwr i ddynion heb weled dim gwerth ynddo ! Pa beth ar y

ù
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ddaear nior aflwyddiannus ? Ond i bechadur ystyriol ohono ei hun

mae Crist, fel Gwaredwr holl-ddigonol, yn bobpeth i'w ddymuno
ganddo. Trefn i gyfiawnhau yr annuwiol—maddeuant Uawn a

rhâd—goraeddfaìnc y grâs i aesâu atí ! Dyma eiobaith, a dyma ei

fywyd, a dyma ei orfoledd ! A ydyw yr Iesu yr un i'w ddymuno
genych? Trugaredd anfeidrol i ni ar hyn o bryd fyddai cael

cyflawniad u'r addewid hono, " A mi a enwaedaf dy galon a chalon

dy hâd, i garu ohonot yr Àrglwydd dy Duw â'th holl galon, ac â'th

holl enaid."

l\'.- u Vr hwn sydd yn y dirgel sydd íuddew.
-

" V cwestíwn

pwysig iawn sydd genym i'w ofyu ydyw, l'a faint o grefydd sydd

genym o'r golwgî Xid pa íaint yn y capel, yn y teulu, yn yr

ardal, &c. V mae y rhai hyn yn gwestiyriau pwysig hefyd. Ond
yn bresenol, l'a faint o'r golwgf
Er cael ygofyniad pwyaig hwn i afael eich hystyriaeth, ni a'i

rhanwn—
1. Pa faint «) weddio sydd o'r ffolwgf l'a faint o gymundeb â

Duw? u ESn cymdeithas ni yn wir sydd gyda'r Tad a chyda'i l-'ab

eJ [esu Grist." Dyna y peth mwyaf goruchel a bremla ddichon

fod ar y ddaear. Ta faint «» gyd-ffurfio á gorchymyn yr Arglwydd
íesu ? '• Tydi. pan weddîech, dos i'th ystafeU ; ac wedi cau dy
ddrw.s, ffwfdd'ia." T)yma weddîopersonol. Ar un olwg nid oes dim
yn haws ; ond eto, nid oesdim yu anhaws. Mae yn haws gan ddyn-

ion fyned i bob man nag i'r ystafell. Ai nid y peth niwyaf dyeithr

i lawer ydýw hyn ? Mae gan y dyn ei gapel, ei sêt, ei gredo, ei

bregethwr, ei farn, a'i swydd ; ond am weddio'r ystafell

—

dim ! Wel,

dim yw crefydd heb weddio. A rhagrith yw gweddio yn mhobman,
os nad oes gweddîo <>' ,• golwg. Gochelwn rhag i'n crefydd fyned

yn gulach po fwyaf prate yr elom ! Gorchfygu ein hau-

mharodrwydd i weil<li<> personol yw un o orchestíon bywyd
erefyddoL

i'. I'a faint o helbul a geir genym gyda'n drygau mewnolf fíid

ydym wrth hyn am i neb feddwl yn ysgafn o'u drygau aüanol.

Ond á'r mi-ir ii' >l y mae a wnelom yma. Mae yn bosib] i ddyn fod

yn wyliadwrus gyda'r allanol, ond yn ddiofal gyda'r mewnoL V

wraig ragrithiol gydal i«hlant ar y Sabboth. Ond pwy sydd yn
cael ei drallodi gan *-i ddrygoM mewnol ydyw y cwestiwn, gan

chwantau cnawdol,gangaloo ddrwg, anghrediniaeth, gan feddyliau

annheilwng am y Duw byw, gan feddylfryd daearol, mewn gair,

galon 'ddrwg, ansanctaidd. Deddf yn yr aelodau—ycnawd u

hyd yn chwenych yn erbyn yr yspryd. l'n o arferion crefydd

nol yw croeshoelio'r cnawd yn nghyda'i wyniau a'i chwantau,
a marweiddio pechod. l'n argoel glir o ddyn dan deyrnasiad gráíî
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ydyw ei fod yn ymosod o hyd yn erbyn drygau cuddiedig ei galon.

Ond a ydyw hyn yn eich hanes chwi ?

3. Pwy sydd yn gwybod am awydd cyson am radd nwch o

sancteiddrwydd calon ac ymarweddiad ? Dyn o hyd yn sychedig
am ragor o râs, rhagor o dduwioldeb, ffydd gryfach a chariad
cryfach. Nia gall y dyn yna foddloni ei hun ar y peth ydyw. Y
mae o hyd yn sychedig am y Duw byw, am ragor o'r Dwyfol yn ei

yspryd. Mae o hyd yn syrthio allan àg ef ei hun, am na byddai
yn amgen i'r peth ydyw. Hae yr yspryd mabwysiad sydd o'i fewn
o hyd yn llefain, Abba Dad. Y mae genym air wrth fòdd ei galon,

"Gwyn fyd y rliai sydd arnynt newyn a syched am gyfìawnder
;

canys hwy a ddiicellir.

4. A ydyw y Gwaredwr bendigedig yn un i'w ddymuno genych ?

Os na ellwch broffesu eich bod yn credu ynddo, a ydych yn dymuno
hyny ? A ydych yn ystyriol nad yw eich crefydd ar sylfaen dda os

nad ydyw yr Iawn a dalwyd ar y Groes yn sylfaen iddi ? Wel
dyina y grefydd, a dyma y dyn y mae ei glod, nid o ddynion, ond o

Dduic".

Mae niawr werth y grefydd bersonol hon yn dyfod i'r golwg ond

i ni ystyried

—

]. Fod y dirgel o hyd yn dyfod ir gohcg. Os bydd gràs yn
teyrnasu yn y dirgel, daw hyny i'r golwg yn yr holl ymag-
weddiad.

('ofìwch mai cywirdeb syml yu y cymeriad sydd o hyd yn profi

ei liun, ac ni faidd neb ei arnheu, ond y dyn llawn o ragfarn. Xid

ereadur amgylchiadau mohono. Nîd cochl i'w diosg a'i rhoi ydyw
ei grefydd ef, ond egwyddor ddofn ei enaid.

L'. Bydd meddu y grefydd bersonol hon o icerth dirfaicr i ni erbyn

yr adeg y byddwn yn myned i waered i'r glyn ! Dyna yr adeg y
bydd ein cysylltiadau cymdeithasol yn tori, yn ymollwug, y naill

ar ol y llall—y dyn a'r daearol yn pellhâu—a dyn a Duw yn nesâu

at eu gilydd. Dyna y pryd y bydd profiad y drydedd Salm ar

hugain o fwy o werth na'r holl greadigaeth, "Ië, pe rhodiwn ar

hyd glyn cysgod angeu, nid ofnaf niwed, canys yr wyt ti

gyda mi "

—

" Pan fo dyfroedd oer marwolaeth

fy amgylch yn crynhoi,

Pwy a ddeil fy mhen i fyny ?

Pwy a wna i'm hofnau ffoi ?

Xeb ond Iesu

;

Gwênaf yno yn ei law."—Àmen.
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DYRO I NI EIN BARA.
11 JDyro i ni heddyw em bara beunyddiol; a maddeu i niein dyled-

ionyfely maddeuwn ninau /"?/ dyledwyr."—Matthew vi. 11, 12.

Mae Crist yn yr adran hon o'i bregeth ar y rnynydd yn ein

dysgu i weddio. Yr oedd Efe yn un mawr mewn gweddi ei hunan.

Ac y mae yn ein dysgu ninau i fod yn debyg iddo ef yn hyn. Y mae
yn " rhaid i m weddio yn wastad ac heb ddiffygio." Cymhellir

gweddi arnom fel peth hanfodol i fywyd gwir grefyddol. Mae
crefydd heb weddi'o, yn grefdd heb enaid, heb fÿwyd.

Mae Efe yma yn rhoddi i ni rai awgrymiadau buddiol gyda

golwg ar weddîo. Yn unpeth, ymae am i ni ochel meithder y
weddi aml-eiriog, gweddi gwmpasog, gan maigweddiau byrion yw
y rhai llwyddiannus. Y mae Efe hefyd am i bwysau trymaf ein

gweddîo fod or golwg, "Tydi, pan weddiech, dos i'th ystafell
;

"

"Cau dy ddrwa/1

h.y., ^wiia dyweddi mor brwate ag y byddo
bosibl. O'n holl arferion crefyddol, dyma yr un hawddaf. Bydd
yr ystafell genym bob amser. Cawn fyned yno y pryd y mynom
heb na gwlychu, nac oeri, na llafur. Xi bydd ofn dyn yno i ddwyn
magl. Cawn agor ein holl helynt, tywallt ein calonau gerbron

Duw. Ond eto dyma y peth anhawdd. Mae yn haws gan ddyn
fyned i bobman nac at Dduw yn bersonol. Mae gweddi yr ystafell

yn dyfod yn brawf o ansawdd grefyddol ein calonau—yn fath o

thêrmómeter i brofì ein tymheredd ÿrsprydol. Mae yn bra^-f sicr,

ac yn brawf eglur, ac felly yn fantais i ni brofi ein hunain.

Gochelwn rhag i'n crefydd fyned yn gulacli po mwyaf prate yr

elom. Uu o orchestion bywyd crefyddol ydyw gorchfyg^u yr an-

mharodrwydd sydd ynom i weddiau personol.

Mae Crist yma yn rhoddi i ni gynllun o weddi, ac un prydferth

a llawn, pob gair yn y weddi hon yn llawn o ystyr. fiweddiwch

chwi fel hyn, i'r perwyl yma, yn ygeiriau hyn. Nid dyicedwch fel

hyn, ond gweddîweh fel hyn. Gallwn ddywedyd fel hyn, ac heb

toedäiö rtim. Tywalltwn ein calonau i'r geiriau hyn :

—

BIN TAI).

Dysgodd yr Arglwydil lesu i ni roddi enw newydd ar Dduw yn

ein gweddiau. \v enw naturiol sydd yn cario gydag ef fwyaf o

hyder ac o anwyldeb. Çüawn ni bethau bychain, gwael, a diam-

ddiffyn, nesâu at y Duw mawr a dywedyd Ein Tad. A Thad

ydyw yn Ilon'd yr enw.

GWBDDl Vli AUGLWYDD A*I GWBB8I.

I tddiwrth y «Idau ddei-.yfiad, cymerwn y gwersi canlynol :

—

I. M<ic Crist, wrth ein dysgu i weddío fel hyn, yn ein dysgit i
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gydnabod Jhao fel y Bhoddwr o bobpeth i ni, ae i deimlo ein

hymddibyniad yn Ihryr arno.

Dyro i ni.—Dy eiddo di ydyw pobpeth, ac nid allwn ni gael ond

a roddir i ni. Ond mor anniharod ydyw ein ealonan daearol ni i

ddysgu y wers hon ! Yr ydym ni o hyd am hawlio ein pethau i ni

ein hunain. " Onid hon yw Babilon fawr, yr hon a adeiladais /.'"

Y fi piau hi yma ! a dyna ninau. fy nh i, fy arian i. í'y anifeiliaid i.

Druain ohonom ! Mor dlawd fyddem pe cadwai Duw ei roddian

oddiarnom ! Ond deuwn at ein gwers o deimlo ein hymddibyniad

yn llwyr ar y Duw byw. " Yr Âiglwydd sydd yn teyrnasu."

" Eiddo yr Arglwydd y ddaear. a'i chyflawnder
; y byd, ac a

breswylia ynddo." " Ynddo Ef yrydym ni yn byw, symud, a bod."

Efe "sydd yn rhoddi," ac Efe "sydd yn cymeryd ymaith." Ni

byddwn ni byth rnor ddedwydd, ac mor gyfoethog, a phanyn gallu

teimlo ein hymddibyniad yn llwyr ar y Duw Hollalluog. Dyma
deimlad dedwydd, " Duw sydd noddfa a nerth i ni ; cymorth

hawdd ei gael mewn cyfyngder."

Rhyir roddwr rhyfeddol yw y Duw mawr. Mae ganddo Ef

gyflawnder tragywyddol i'w roddi. Y mae Efe yn gyfoethog <>

drugaredd. Dywediad llawn yw hwnw, " Agori dy law a diwalli

bobpeth byw o'th ewyllys da." Sylw Ebenezer Morris ar y gair

ydyw, y byddai rhoddi un breewast i deulu Duw yn ddigon i wneyd

y ddau Ymherawdwr cyfoethocaf yn Barüarupts. Ond nid rhaid

i'r Duw mawr ddim ond agor ei law, dyna bobpeth byw yn cael

digon. Ac y mae y weddw gyda'i hamddifaid yn petrua i ! Ond y
mae Efe, weithiau, yn cau ei law, a'r pryd hwnw dyna bobpeth

wedi dyrysu. Oes, y mae gan y Goruchaf gloäu ar ei bethau. Ac

os bydd iddo Ef gau, nis gall neb agor. ^íae Efe yn cau ei law er
|

mwyn i ni ddeall pwy sydd yn rhoddi. Y mae anghofìo Duw wedj

costio yn ddrud iawn i ddynion bob amser.

II. Mae Crùtì irrth ein dysyu i iredd'io fel hyn. yn dysgu hael-

frydedd mewn yireddi. " Dyro i ni "—nid i mi. Dyro i ereill, i

bobl y tý nesaf, i'r siop dros y ffordd, i'r dyn câs, ac i'r teulu câs.

Dyro i ni. Mae y wers hon eto yn myned yn groes i'r yraen gyda

ni. Alae ein calonau drygionus wedi ein gwneyd ni yn hunanyar :

am y cwbl i ni ein hunain. Dyn am y cwbl iddo ef ei hun ! üyna

y peth mwyaf atgas gan y òoruchaf o'r cwbl. "\Yel, y mae yr

Arglwydd Iesu am i ni fod yn haeìfrydiy yn ein gweddi'au a'n

dymuniadau da i ereill. Byddwch chwi berffaith, fel y mae eich

Tad yn berffaith. Mae Efe yn peri i'r haul godi ar y drwg a'r da.

Mae Efe am i ni fod yn ddynion i ereill, yn ceisio llesád ereill.

Fel y mae efe yn berffaith mewn cyfranu, y dylem innau fod yn

berffaith mewn dymuno. Unwaith y clywais TTilliams y Wern yn
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pregethu, a*r geiriau hyn oedd ei deetyn. Dyma un sylw o'i

bregetli. " Peidiwch a rnyned at y Goruchaf gyda ehd cûl. Ewch
a digon o le i dderbyn. Benthyciwch lestri gweigion y gymydog-
aeth, a c-hariwch hwy o'i fiaen Bf. Mae yndcìo Ef ddigon o
gyfoeth a digon o haelioni i lenwi llestri pawb—Dyro i ni." Un o

bethan prin ein hoes ni ydyw gweddio dros ein gilydd.

III. Mae yr Arglwydd Iesu, icrth ein dysgu fel hyn, am i ni

ddysgu byw ary peesenol. Dyro i ni heddyw, neu o ddydd i

ddydd. Dyma eto wers fach yn groes iawn i'n hylldod ni—byic ar

y presenolì Na, rhaid i ni gael rhaglunio byw am flwyddyn a

blynyddoedd, ac oes mor hir naa gwyddom pa hyd i'w roddi

ynddi. Mae rhaglunio yn nhoriad ein bogail. "Heddyw neu
yfory ni awn i'r eyfiyw ddinas," &c. " Beth yw eich heinioes

ehwi ?
" Dacw ryw ffarmwr cyfoethog, a'i ysguboriau yn llawn-

ion, yn dyweyd wrth ei enaid, u Fy enaid gorphwys, bwyta, ýf,

bydd lawen." " ynfyd ! y nos hon y gofynant dy enaicl oddi-

wrthyt," medd Duw wrtho. Ond dyro heddyu: sydd yma. Mae
gan yr Ilnllalluog ei ragluniaeth, a hono a saif. M Fy nghyngor a

ÿaif, a'm holl ewylla a wnaf. ;
' Mor fynych y mae ei Ragluniaeth

fawr Ef yn myned ar draws ein rhagluniaeth fach ni. Ar ol i ni

fod wrthi yn rhaglunio, dyna ryw law anweledig o'r tu ól i'r llèn

yn dyrysu y cwbl.

Deuwn at ein gwers. Y ffordd ddiogel i ni yw byw ar y presenol,

a dilyn Rhaghmiaeth Duw. Gwir ydyw fod a fynom ni â'r

dyfodol, mor bell ag mae a fyno y dyfodpl á'n dyledswyddau, a

dim pellac-h. Ond heddyw ydyw eiii hadeg ni at bobpeth. Dyro
heddyic, neu o ddydd i ddydd. Dyna ddilyn Rhagluniaeth ; ac mor
ddiogel, mor gysurua yr elem trwy eiu taith ddaearol fel hyn.

Uilyn yn bwyllog, yn dda ein hamynedd, ac fel y bydd Rhagluu-
iaeth fawr y Nef yn agor y ffordd o'n blaen. " Xa ofelwch, gan hyny,

dros dranoeth; canys tranoeth a ofala am ei bethau ei hun." Mor
hapus, mor ysgafn ein teimladau yr elom drwy ein taith ddaearol,

otid cyd-ffurrif) á'r gorchymyn liwn ! Ymafiwn yn ein cly-

ledâwyddau presenol, ac ymddiriedwn ein dyfodol i'r Duw
byw. Y mae ein dyfodol ni yn bresenol iddo JEf. Fstyriwn
mai heddyw ydyw ein diwrnod pwyaig ni at bobpeth. " Heddyw,
oa gwrandewch ar ei leferydd ef." Wel, gwnawn y goreu o

heddyw.

I\". Mae Urief, wrth ein dyegu i weddio fel hyn. yn ein dysgu i

fod yn 0NB8I '//' ebi dymuniadau a*n harferion. Eix bara, nid

bara pobl ereill—nid dillad pofol ereill. Eìn bora, yr hyn sydd
yn dyfod i ni trwy ddiwydrwydd, heb na thwyll na thrais, ac

heb f^d yn ochenaid i neb. Ein bara, yr h.yn sydd yu dyfod
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i ni raewn ffordd onest ar lwybi diniweidrwydd. Sonir am
fara trais—un drwg ydyw hwnw; ac am fara seçur, nid yw
hwnw chwairh yn un i weddîo am dano. Sonir hefyd am ben-
derfyniad campus o eiddo rhyw wragedd, * ; Ein bara ein hun
a fwyrawn, a'n dillad ein hun a wiagwn." Gwyn fyd na byddai
gwragedd a merched ieuainc—gwr a Uanciau hefyd—yn pender-
fynu yn gyffelyb.

Eia bara. Mae Crist, ac felly gair Duw yn mhob man. yn ein

dysgu ni ifyw yn o! em sefyüfa. Ein bara- -byw arnom ein hunain.

Y felldith a
7

r dyryswch yn ein haidaloedd ydyw fod dynion, pob
oed a gradd, yn byw yn uwch na'u moddion eu hunain, ac felly yn
bwyta bara ac yn gwisgo dillad pobl ereill. Y mae dynion, wrrh
fyw yn uwch na ?u moddion eu hunain, yn tresmasu ar foddion byw
pobl ereill. Mor drallodus ac mor golledua i gymdeithas ydyw
hyny. Ein bara ì A ydym i weddîo am yr hyn sydd eisoes mewn
ystyr yn feddiant genym? Gwir iawn yr ydym. Ârolcael dy

gynyrch i ddiddosrwydd. a dy gyflog i dy law. dywedwn wed'yn,

dyro i ni. .Ma^ y Sabeaid o hyd a'u Uygaid arnom. Oni bydd

amddiffyniad y Groruchaf yn cysgodì drosom, änt a'n bara o'n

dwylaw, a'n harian o'n pocedi. Cofier, nid oea dim a feddwn yn

ddiogel, ond o dan amddiffyniad y Brenin mawr.

)( V. Mae yr Arglwydd Iesu, wrth em dysgu i weddto fei hyn, yn

eia dysgu ifodyn gymhedrolyn em dymuniadau. " Dyro i ni ein

baea." Dyrofara. yr hyn yniae ein narur mewn angen am dano,

a'r hyn a brydfertha ein natur. Dyro i ni angenrheidiau bywyd.

Mae Crisr yma am i ni ddysgu cymhedroli ein dymuniadau. Nid

gorchwyl hawdd mo hyn hefyd. Mae ein dymuniadau ni yn

berhau gwylltion ac afreolus iawn, fel anifeiliaid barus, yn tori droa

bob terfynau. A'r fath drueni mae hyny yn ei gynyrchu yn ein

teimladau ni ein hunain ac yn y byd o'n ewmpaa ! \ Dyma un achoa

o fod dynion mor anniddyg yn blino ar eu sefyllfa. Boddlourwydd

dyn ar ei sefyllfa yw dedwyddwch dyn yn ei Befyüfa. Mor bryd-

ferrh ydyw gweddi Agur. " Na ddyro i mi na thlodi na chyfoethl<

porrha fi â'm digonedd o fara." Dyna ddyn dedwydd. < )'r ochr

arall, "Yr liwn Bydd yn ewyllyaio ymgyfoethogi sydd yn syrthio i

brofedigaerh a magl, a llawer o chwantau ynfyd a DÌweidioL"

Boddi dynion ydyw peth fel hyn. / Y fath drueni a'r farh ddyrys-

wch y mae yr ewyüysio afreolus hwn yn ei gynyrchu ! /Gwelwn,

gan hyny, fod i ni ryddid i nesâu ar y Duw byw am fendirhion

tymhoroì a theuluol. ' •• >"a ofelwch am ddim : eirhr yn mhobperh

mewn gweddi ac ymbil gyda diolchgarwch, gwneler eich deiayf-

iadau chwi yn iiysbys gerbron Duw." " Ymddarostyngwch, gan

hyny, dan allucg law Duw, íel y'ch dyrchafomewn amser cyfaddat,
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drosoch chwi."

VI. Mae yr Arghuydd Iesu, icrth ein dysgu i icedd'io fel hyn, am
i ni gysylltu ein gweddiau am fendithion tymhoroU â gweddio am
fendithion ysprydol. " Dyro i ni heddyw ein bara beunyddiol, a

maddeu i ni ein dyledion." " Ein dyledion." Maent yn aneirif ac

yn gymylaa duon, bygythiol rhyngom â Duw. Pethau rhyngom
ni â Duw yw ein dyledion hyn. Yn gymaint a'n bod yn bechadur-

iaid annheilwng yn erbyn Duw, yr ydym wedi myned yn ol am ei

ogoniant. Ac felly mae pobpeth a dderbynir genym, a phobpeth

a wneir genym yn aros yn ein herbyn yn ddyledion. Meddyliwch

gymaiut o ddaioni, o drugareddau a dderbynir genym trwy ein

hoes, yr holl iechyd, y synwyrau, bendithion tymhorol, a manteis-

ion crefyddol. Wel, y maent yn aneirif. A meddyliwch drachefn

am ein holl fywyd pechadurus—pechu, pechu, pechu—pob math o

bechu—pob maint o bechu. W'el, y mae ein pechodau ni am un

diwrnod yn aneirif. Alae rhyw Lyfr yn bod, mae y cwbl ar gael a

chadw yn hwnw. Ond wele ein Gwaredwr yn rhoddi rhyw air

bendigedig yn ein genau, a chawn nesâu at y Duw mawr gydag ef,

a gofyn, " A maddeu i ni cin dyledioa." Priodol iawn i ni ydyw
teimlo fel y Salmydd, " Os creffi ar anwireddau, Arglwydd, O

!

Arglwydd, pwy a saif ? Ond y mae gyda thi faddeuant, fel y'th

ofner." Yíor werthfawr i ni yw y gwirionedd hwn. Y mae gan y
Duw mawr y pechasom gymaint i"w erbyn, galon i faddeu a threfn

i faddeu. Ond cofiwn, mae y maddeuant hwn yn dyfod i ni yn

unig trwy waed ei groes Ef.

" Yr Iawn a dalwyd ar y groes

Yw sylfaen f' enaid gwan

;

Wrth bwyso arno ddydd a nos

'Rwy*n disgwyl dod i'r làn."

Wel dyna fel y mae ein hachos ni yn sefyll heddyw, mae genym
ddyled fawr adiin i dalu. Ac y mae ein dyledion yn gymylau duon

rhyngom ú*n Creawdwr. Ond mae Efe, yn ei rás anfeidrol yn

aberth ei Fab, yn galw arnom i edifarhau a dychwelyd fel y
maddeuo i ni ein pecliodau. Wel, cymerwn ei eiriau gyda ni, a

dychwelwn, a dywedwn, " Maddeu i ni ein holl anwireddau, a

derbyn ni yn ddaionus."

llae cy.-ylltiad y ddau ddeisylìad hyn yn ein dysgu yn

—

laf.—Fod derbyn bendithion tymhorol heb dderbyn y fendith

fawr o faddeuant pechodau yn mwyhau ein dyledion, ac yn

gwaethygu ein hachos. Gwae, gwae, fydd i ni o dderbyn y naill,

ac heb dderbrn v llall.
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2il.—Tra yr ydym i fod yn gymhedrol wrth ofyn am ein bara

beunyddiol, am bethau y bywyd hwn, y mae i ni ryddid i fod yn
helaeth wrth weddio am faddeuant pechodau a bendithion ysprydol.

Cawn ofyn am faddeu yr holl anwiredd, ie, yn wir, cawn ofyn am
fendithion mwyaf y Duwdod— ei gymod a'i dangnefedd—cawn
ofyn am y bywyd tragywyddol. Cawn ofyn am Dduw yn Dad, am
Grist yn Waredwr, ac am yr Yspryd Glàn yn arweinydd a

diddanydd.

3ydd.—Nid yw bendithion tymhorol o'u cael yn ddigon i ni.

2sid ar fara yn unig y bydd byw dyn. Dyn fyw ar fara yn unig,

ar aur ac arian, &c. ! Dechreu agor ei lygaid i fyw y bydd dyn pan

y bydd yr holl bethau hyn yn clarfod a gwasanaethu iddo. With
ddymuno pethau tymhorol yr ydym fel y morwr yn hwylio ei long

yn y culfór, i ochel y glànau ; ond gyda'r bendithion ysprydol, yr

ydym fel y morwr yn hwylio yn y mòr mawr, llydan, i redeg gyda'r

awel. Cawn ddymuno, gwedd'io a cheisio cyflawnder Duw. Y mae

holl gyfoeth ei râs yn agored o'n blaen, ei faddeuant, ei rás,

cyflawnder heb derfynau—"môr i nofio heb fyned trwyddo.
v

C A L E B.

" Ondfy ngicas Caleb, am fod yspryd arall yyday ef, ac ìddo fy

nghyjiaicn-ddilyn, dyyaf ef i'r tir y daeth iddo : a'i hâd ai heti-

fedda ef."—NüÄBBl xiv. 24.

Caleb oedd un o
?

r deuddeg a anfonwyd i edrych ansawdd gwlad

Canaan. Yr oedd y deuddeg yn wÿr cymeradwy y genedl, ond dau

brofoddyn rhai teilwng. Mae hyn yn profì mai siomedig yw dyn-

ion. Cawn yma helynt flin yn Cades-Barnea. Dyma blant Israel

wedi teithio o'r Aipht â llaw uchel, wedi bod yn ymdroi tua Sinai,

ac yn mhen un mis a'r bymtheg, wedi cyrhaedd pen eu taith i Cades.

Ond yno, oherwydd gau-dystiolaeth y deg yspiwyr. y maent yn

syrthio i anghrediniaeth a gwrthryfel yn erbyn Mose^ ac Aaron. Yr

oedd Duw wedi cyd-ddwyn llawer a'r genedl cyn hyn. Ond mae eu

hanghrediniaeth a'u gwrthryfel y tro hwn yn gwisgo y fath wédd,

fel y mae yr Arglwydd yn tyngu yn ei lid na chaent fyned i

Ganaan, ac yn eu tynghedu i grwydro y Uanerchau mwyaf

annifyr hyd derfyn eu hoes. Y fath siomedigaeth ! Gweler y
fath bechod dychrynllyd ydyw anghrediniaeth ! Mae yn cau

miloedd Cymru allan o well lle na Chanaan. Yn helynt Cades y
daeth gwir gymeriad Caleb i'r golwg. Yr oedd yn ddyn cywir o'r

blaen, ond yma y caed y prawf ohono. Amgylchiadau 6ydd yn
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profi dynion. Xis gallwu ddeall ein hunain ond fel y byddo
treialon yn ein dad-blygu. Peth o werth i ni yw meddu cyraeriad

crefyddol i ddal prawf. Yn y teatyn mae'r Arglwydd yn rhoddi

y ganmoliaeth uchaf iw wâs Caleb, ac yn sicrhau iddo yr addewid
o wlad Canaan. Y petfa penaf gan y Duw mawr mewn dyn yw
ffyddlondeb. Mae yr hanes a'r testyn yn llawn o addysg i ninau.

4- I. Mae taith plant ye Israel o'r Aipht i Gaxaax. yn
DDRYCH I Nl WBLBB RHYWBETH DAITH GREFYDDOL DYN TRWY
Y byd HWN. Fe'n cyfeirir yn fynych at y daith hon am ein

haddysg.

Teithicyr ydym oll yn y bywyd hwn. Yr ydym yn ym.-yniud

yn mlaen i ryw gyfeiriad, a hyny yn gyíìyni—yn llawer cyflyniach

nag y tybiwn

—

teithio yyda.'r train. Yr ydym yn myned yn gyíiym,

ond i ba le ? pa fath ddiwedd sydd yn nesâu i ni ? Nid yw pawb
ar yr un cyfeiriad.

1. Fel y daith hono yynt, felly mae i'r daith yrefyddol ei chych-
WTN,—Cryn helynt fu cychwyn Israel o'r Aipht. Mae i fywyd
crefyddol ei yyehwyn. Mae helynt y cyehicyn yn fyw yn nghóf

rhai o hydTÿ Diolch am gael cychwyn.
2. Fel y daith hono, mae i'r daith yrefyddol ei hamcan.—Myned

i Ganaan oedd amcan Israel wrth gychwyn o'r Aipht. Ond mae i'r

daith grefyddol amcan mor uchel a myned i'r Xefoedd. Dyma'r
amcan uwchaf sydd i fywyd crefyddol. 'Methu difrifol i ni fydd

methu y Xefoedd, a'r cael mwyaf fydd cyrhaeddy Xefoedd. Cotiwn

fod y fath le a'r Xefoedd yn bod. >Y mae yn bosibl i ni fyned yno,

ac mae yn bosibl i ni fethu. 1 Y byw dedwydd ydyw i ni allu

clcnio fod y Xefoedd i ni yn gartref. u JEin hymanceddiad ni sydd

yn y Xefoedd."

3. Fel y da.ith hono yynt, mae i'r daith yrefyddol ei hanhaws-
derau.—Gych y cauai yr Israel ar làn y Môr Coch ; ond bychan

y gwyddent am y blinderau oedd yn eu liaros. Ond mae ifywyd
crefyddol o hyd ei anhawsderau. " Trwy lawer o orthrymderau y
mae yn rhaid myned i mewn i deyrnas Dduw." " Xis gall na ddêl

rliwystrau." .Ma^ yn dda arnom ni, ond mae i cfywydd t>'y t-i

anhawsderau. Ystyrier y fath lanw cryf o ddifaterwch crefyddol

sydd genym ni yn yr oes hon i rwyfo yn ei erbyn. A rhwyfo sydd

raid neu fyned gyda'r llifeiriant.

4. Fel yn y daith hono, felly o hyd, nid patob *ydd yn cychwyn

sydd yn cyrhaedd y pen.—Y fath luaws o blant yr Israel a gollodd

ar hyd y ffordd. Mae beddau r blýs, dyfroedd y gynhen, temtas-

iynau merched Moab, g^rthrytel Corah, aughrediniaeth Cades, o

hyd yn myned a'u lluaws ! Y fath nifei a welsom ni yn cychicyn

o'r Aipht, ond yn dyrysu, yn colli ar y ffordd. Y dyrysu mwyaf
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oll yw dyrysu gyda chrefydd. M Y neb a barhao hyd y diwedd,

hwnw a fydd cadwedig."

II. TUAGAT DROI YN LLWYDDIANNUS YN EIN TAITH GREFYDDOL,
RHAID I NINAU FEDDU YR UN YSPRYD ARALL AG OEDD YN CALEB.
Yspryd arall. Nîd oedd pawb yn nghynulleidfa Israel o'r un

yspryd â'u gilydd. Yr oedd yno lawer yn cael eu blino gan
ysprydion drwg a blinion iawn—yspryd anfoddog—yspryd cyn-

henus, cwerylgar—yspryd cynhenu yn erbyn Moses ac Aaron.

Gwnaed Moses ac Aaron y peth a fynnnt, ni byddai dirn yn bodd-

loni rhai. Mae yr un ysprydion drwg o hyd ar eu Uawn gwaith ac

yn peri llawer o rlinder yn eglwysi y saint. Blinderau meicnol yw
ein blinderau ni yn yr oes hon gyda chrefydd. Mae rhywrai o hyd

yn cael eu blino gan yspryd croes, anhydrin—yspryd cecru a

chweryla. Mae rhywrai o hyd yn eu gwaith yn tuchan yn erbyn

Moses ac Aaron. Ar Moses ac Aaron y bydd y eicff o hyd yn
syrthio. Druain o Moses ac Aaron ! Wel, edrychwn o ba yspryd

y byddom. Mae y Duw mawr o hyd yn peri i ryw ddaear neu
gilydd agor ei safn i lyncu cynulleidfa Corah. v

Cofiicn, fe fn
Duw ei eglwys yn lân.\ Felly y bydd yn niwedd y byd hwn. Duw
a ddenfyn ei angylion, a hwy a gynullant " ei etholedigion oddi-

wrth y pedwar gwynt, o eithaf y ddaear hyd eithaf y Xef."

Yspryd arall ! Ni waeth hyny na mwy, nis gallwn droi allan

yn llwyddiannus gyda chrefydd Crist heb ei hyspryd. Er bod

yn llwyddiamius gydag unrhyw beth, rhaid cael yr yspryd priodol

i hyny. Xis gellir gwneyd morwr o ddyn heb yspryd morwr, na

milwr heb yspryd milwr, na masnachwr heb yspryd masnach. Xis

gellir trin y byd heb yspryd y byd. Felly hefyd nis gall dyu
wneyd dim i'r amcan uchel gyda chrefydd Crist heb ei hyspryd.

Gwelsom lawer yn ceisio, ond wfft, mor ddilun ! Llacio, tram-

gwyddo, a cholli y byddent. " Y rhai a arweinir gan yspryd

Duw, y rhai hyny sydd blant i Dduw." " Ac od oes neb heb

yspryd Crist ganddo, nid yw hwnw yn eiddo Ef." I fod yn

grefyddol, nid digon yw fod genym wybodaeth, a deall, a barn,

cymeriad a swydd, rhaid cael yr yspryd arall. Corph marw yn

llygru mewn amdo prydferth fydd dyn ar y goreu heb yr yspryd.

Llanwer chwi â'r yspryd. Ond mae yr yspryd bendigedig hwn i'w

gael i bawb sydd yn ei geisio ac yn ei ddymuno.

Yspryd arall ! Beth ydyw ? Wel, nis gallwn ni wneyd dim

o yspryd, ond fel y daw i'r golwg. Y modd y mae yn amîygu ei

hun yn y gr hwn yw mewn meddicl maicr am y Duw byw. Yr
oedd Caleb wedi gweled yr anhawsderau fel ereill. Gwelodd yntau

y Canaaneaid rhyfelgar, y dinasoedd caerog, meibion Anac, &c.

;

ond y gwabaniaeth tragywyddol rhwng Caleb a'r yspiwyr ereill
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oedd ei fod ef yn gweled Duw, ac yn teimlo nerth geiriau Duw,
Awn a meddiannwn y wlad. lë, ond beth am y Cauaaueaid rhyfel-

gar, y diuasoedd caerog, a meibion Auac ? Beth yw pethau felly i

Dduw ? Yr Arglwydd sydd gyda ni, a chyda Duw,bara i ni ydynt.

^lGosodiad. Cuddiad cryfder bywyd crefyddol ydyw dyn yn

meddu gallu yn ei enaid i weled Duw a theimlonerth ei air. Trwy
liyn, mae dyn yn gallu ymnerthu yn yr Arglwydd, yn nghaderuid

ei allu Ef- dyn yn gallu ymgodi oddiwrth ygweledig at yr anwel-

edig, oddiwrth yr ainserol at y tragywyddol, oddiwrth y dynol at

y Dwyfol. Yn ngrym y nerth yma, mae y rhwystrau, pa mor
olygus bynag, yn chwalu ac yn difianu. Am Moses y dywedir,
" Efe a ymwrolodd fel un yn gweled yr anweledig." " Trwy ffydd,

Moses, wedi myned yn fawr, a wrthododd ei alw yn fab merch
Pharaoh." Ond pa fodd y gwnaeth beth felly? Edrych yr oedd

efe ar daledigaeth y gwobrwy. Trwy feddu yr yspryd arall hwn
mae dyu yu gallu esgyn i dr clir i gael golwg ëang ar deyrnas

Dduw ; nid golwg arni yn ei chysylltiad â'r byd hwn—golwg
gymylog sydd yma—ond yn hytrach yn ei chysylltiad â'r byd a

ddaw—edrycher ar y daearol ac ar y presenol yu ngoleuni y byd a

ddaw. Dyma Ue y mae ei gryfder. Mae ffydd, yn y fan yna, yn
ymylu ar fod yu hollalluog, o achos nerth Duw ydyw ei nerth hi.

Dywed yr Apostol Paul, ar ol traethu ei auhawsderau ef a'i frodyr,

" Eithr uid ydym yn pallu tra na byddwn yn edrych ar y pethau

a welir, ond ar y pethau ni welir.
v

Wel, nis gallwn ni, yn yr amser hafaidd hwn, droi allan yn
llwyddiannus yn ein taith grefyddol heb yr yspryd arall hwn.
Bydded y wybodaeth a'r gallu—y synwyr—y peth y byddont,

aiff y dyn a'i grefydd ar ei hochr i rywle. "Am uad oes gauddo
wreiddyn ynddo ei huu pau ddél erledigaeth," rhywbeth croes, " yn

y fan efe a rwystrir."

Ym'Iiyd aiíall. WeJ, rhyw ysprydiaeth òd ydyw. Awn a

meddiannwn y wlad. Y*}>ryd myned. Mae y dyn sydd yn meddu
yr yspryd arall hwn wedi ei feddiannu â rhyw yspryd myned.

Mae am fyned, doed a ddél. Nifl gall aros. Y mae yn gyfranog
o'r dduwiol anian, nc mae ynyned yn beth naturiol iddo. Nifl gall

beidio. Mae tynu yn ol allan o'r cwestiwn. Dyna fe ar unwaith.

Dyna ddyn, mae ryw anian o'i fewn, mae am wasauaethu Duw, am
fyw yn dduwiol, am weddi'o, am gymeryd poen er mwyn enw yr

Argìwydd Iesu, ac am gilio oddiwrth ddrygioni. Ac nis gyr
lawer pryd paham ! " Nid rhag ofn y gosb a ddêl, nag am y wobr
chwaith," er fod yicobr a cho yn cael eu teimlo ganddo i'r byw.

Ond y mae yn ei enaid rywbeth arall, dan y cwbl, cryfach na'r

cwbl. Mae yn gyfranog o yspryd arall, o'r dduwiol anian ; am
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hyny, nis gall beidio myned—dyna ei anian—dyna ei dynfa—dyna
ei nerth. Dyna hên bererin wedi dilyn Crist a'i grefydd er's llawer

dydd. Gofynwn, paham hwn a hwn, neu hon a hon, yr ydych

wedi dilyn y grefydd yma trwy faith flynyddoedd? Ai ofn

myned i uffern, ai disgwyl cael myned i'r Xefoedd ? AYel, mae
Xefoedd ac uffern yn eiriau pwysig ganddynt. Ond y gwir ydyw,

mae cariad Crist wedi myned a'u hyspryd. Pe gofynid, " A fynwch
chwithau hefyd fyned ymaith ?

" Mae yr ateb yn barod, " At bwy
yr awn ni? "-/-Hên flaeiior yn ceisio bargeiuio gyda hén clrwaer am
ei chrefydd, yn cael allau nad oedd digon -wedi ei grëu gan Dduw i

bryuu ei chrefydd hi er saled ydoedd.

III. CYNYRCH NATURIOL YB YSPRYD ARALL HWN YW CYFLAWN
ddilyn. Dyma ddarnodiad cryno, cyflawu o gymeriad gwir

grefyddol

—

cyjìaum ddüyn

.

Cyflawn ddilyn. Dilyn yn gysou. Elfen werthfawr a

phwysig yn nghymeriad crefyddol dyn ydyw cysondeb. Mae
anwadalwch yn cael ei gondemnio yn Xgair Dirw, yu mhob modd.

Gr dau ddyblyg ei feddwl sydd anwastad yn ei holl ffyrdd.

Plantos yn bwhwman, sèr gwibiog yn gwibio o'r naill syniad i'r

llall, o'r naill blaid i'r llall. Dynion sefydlog sydd yu cadw byd

a chrefydd wrth eu gilj-dd. Pe byddai pawb mor anwadal a rhai,

ni byddai yma drefn ar na byd na chrefydd. Bobl ieuainc sydd

yn yr act o ffurfio cymeriad, dysgwch fod yn gyson. \ Dyn cyson

gyda chrefydd, yw dyn yr un o hyd. Y cyriawn a ddeil ei ffordd

—dyn yn ei le—gyda'i waith—wrth ei bost, a hyny yn gyson.—
D}Ti yn dal ei dreri ar dnT*/vOs athraw—athraw cyson. Os

addoli Duw yn y teulu, gwneyd hyny yn gysou. Os diljm

moddion gras, gwneyd hyny yn gyson. Dyn cyson gyda phobpeth.

Pa le yr oedd hwn a hwn, riid oedd yn y moddion? Pa'm y
gofynir? Am na bydd eu lle byth yn wâg. Mae cysondeb gyda

phethau bychain yn proô cywirdeb gyda phethau micy— "Y
neb sydd ffyddlawn yu y lleiaf. sydd ffyddlawn hefyd mewn
Uawer."

Cyflawn ddilyn yw dilyn yu mhob man. Dyn a'i gymeriad

crefyddol yn y golwg pa le bynag yr elo. Gan fod ei grefydd yn
ei yspryd, nid cochl i'w diosg a'i rhoi yn ol fel y byddo yr

amgylchiad mohoni. Dywedir fod nód y bwystfil ar gledr llaw ei

ddilyuwyr i'w daugos a'i chuddio fel bo'r amgylchiad. Ond am
ddilynwyr yr Oen, dywedir fod ei enw Ef yn ysgrifeuedig ar eu

talcenau yn amlwg i bawb.^Dyna ddyn hawdd i'w adnabod. Aed
i'r lle yr elo, mae ei gymeriad crefyddol yn y golwg—yn ei dý

—

gyda'i waith—yu y siop—ar y station—yn y train—aed i anialwch

trefydd mawrion— aed i 1p neillduol am holidays—aed i America

—
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i Awstralia, rnae ei gymeriad crefyddol yntori allan ae yn llewyrchu.

Xid rhaid i'r peth yna wrth gongl i bechu—wrth ddrws cefn mewn
t tafarn

—

cyflawn ddilyn.
""""""

Cyflawn ddilyn. Dilyn trwy bobpeth, a dilyn er pobpeth.

Cyfarfod â llawer o wahanol dymhorau, gwahanol dywydd, a

gwahanol dreialon—dilyn er hyny—twy barch, trwy anmharch,

trwy glod, ac anghlod. Weithia'i yn ddydd, weithiau yn nos—haf
—gauaf—ond cyflawn ddilyn. Y byd hwn weithiau'n gwgu, weith-

iau yn gwenu ;
profedigaethau a threialon yn dilyn eu gilydd

—

adfyd a thrallod—ond dilyn er hyny. Cyfarfod â chwerwder

chwerw yn y cysylltiad teuluaidd, cael siomedigaethau cás yn y
rìntai grefyddol, a chael mwy o siomedigaethau ynddo ei hun nac

yn mhawb, ond cj-flawn ddiiyn er hyny.

" Trwy Baca tua Seion,

Teithio'r wyf

;

Er wylo dagrau heilltion,

Teithio'r wyf
;

Er Satan a'i ddichellion,

Er clwyfau ac archollion,

Yn nh^' fy ngaredigion,

Teithio'r wyf
;

Y~n nghyda'r pererinion,

Teithio'r wyf

.

" Er oerni nos a th'wllwch,

Teitlúo'r wyf

;

Ffyrdd, drysni, ac anialwch,

Teitlúo'r wyf

;

A llawer awr o dristwch,

Teithio'r wyf

;

Er oll, yn fyw, rhyfeddwch,

Teithio'r wyf
."

Onid oes yma esiamplau byw o'r ffyddlondeb yma i Grist a'i

grefydd ? Dyma nifer fechan o hên bererinion Seion wedi gadael

yr Aipht yn gynar yn eu hoes, wedi cael y fraint o yyjiawn ddilyn

îrwy bob gwahanol dywydd a gwahanol dreialon, wedi ymladd

llawer brwydr â gelynion ffyrnig o fewn ac o faes— ofnau ac

amheuon—ond o'r diwedd wedi cyrhaedd i rosydd Moab ; y daith

yn tynu at y pen. A dyna eu profiad, " Dal fi, Arglwydd, dal fi

ronyn, ni raid i ti ddal yn hir," &c. ! deulu dedwydd

!
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IV. Mae i'h cyflawn ddilyn hwn ei fawb wobr. Yr

urddas goruchel a rydd Duw ar y gr hwn, Caleb, oherwydd ei

ffyddlondeb.

Fy nyicâs Caleb. Y Duw niawr yn dywedyd am ei greadur bach

dyn, Fy nyicâs ! Pa urddas tebyg i hyn ! Xid yw holl urddas a

theitlau daearol yn ddim o
;

u cydniharu â hyn. Md oes neb yn
gallu cario eu hurddas a'u teitlau daearol yn mhellach nag angau.

Ond dyma urddas ddaw gyda ni i'r byd a ddaw. M Da, was, da a

ffyddlawn," fydd y peth cyntaf â'n cyferfydd ar ol croesi trwodd.

líeddyliwch am yr adeg y bydd y ffyddloniaid yn derbyn eu

gwobr. " Dygaf ef i'r tir." Bu ef yn ffyddlawn i mi, byddaf

tínau yn llon'd fy addewid iddoyntau. Y ffyddloniaid yn cyrhaedd

adref.
|

Mae cyrhaedd adref yn deimlad hapus iawn yn y bywyd
hwn. Felly i"r mòr-deithiwr a'r milwr ar ol bod am flynyddoedd

yn y gwasanaeth tramor—ond yn cyrhaedd adref. Ond drych rhy

wan ydyw i ddaugos teimlad y pererin ffyddlon wedi bod yn hir

yn mheryglon taith yr anialwch, ac o'r diwedd, wedi cyrhaedd

adref, cael troi ato ei hun a dywedyd, Wel ! wel ! wel ! dyma fi yn

y Xefoedd o'r diwedd ! ! Dyma'r Xefoedd ! a dyma finau ynddi !

Dyma ysprydoedd y cyfiawn, y rhai a berffeithiwyd, a minau mor
berffaith a hwythau. Yr wyf yn eu hadnabod er nas gn pa

fodd ! ^ Ond dyma fy Xgwaredwr a'i lygaid siriol arnaf, ac yn fy

nghroesawu â gwenau ei gariad.

M O fryniau Caersalem ceir gweled

Holl daith yr anialwch i gyd," &c.

Yr hên ffyddloniaid, peidiwch ag ofni y diwedd, cewch eich

Duw yn llon'd ei addewidion.

Bobl ieuainc crefyddol, ymroddwch iddi, yr ydych wedi cychwyn

yn dda, rhedwch yn dda, peidiwch ag ymdroi, a gochelwch droi ar

ddê nac ar aswy. Eicch rhayoch.

T cyfryic sydd eto heb gychwyn, goddefwch air y cyngor, "

ddinas distryw, brysiwch, ffowch ; ar y gwastadedd nac ymdrowch."

Tyred gyda ni, a ni a wnawn ddaioni i ti.

—

Amen.

YE ASEN WYLLT.
" Asen icyllt icedi ei chynefino cür aniahcch, icrth ddynunüad ei

chalon yn yfed ywynt, icrth ei hachlysur picy a'i try ymaith ? pawb

tír a'i ceisiayìt hi. nid ymfiinant ; yn ei mis y cânt hi."—Jer. ii. 24.

Mae yr ymwneyd a f u rhwng yr Arglwydd ac Israel yn ddrych i
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ni weled ein hunain. I Nyni bellach yw y bobl y bu cymaint o

helynt cydrhwng yr Arglwydd a hwy yn yr Hên Destament, a

nyni, erbyn hyn, yw y rhai y mae yr Arglwydd, drwy y prophwydi,

yn cwyno cymaint o'u herwydd. Pa ffafrau Dwyfol ga'dd yr hên

genedl hono na chawsom ninau eu cyffelyb? A pha gyn fu gan

yr Arglwydd yn erbyn y genedl hono nad oes ganddo gwynion
cyffelyb yn ein herbyn ninau ? Ac onid ydym ninau hefyd yn yr

un perygl o gael ein gadael i redeg i'r canlyniadau echrys yr aeth

yr hên genedl wrthnysig hono iddynt ?

Er mantais i ni ddal ein hunain yn y drych hwn, y mae yr

Arglwydd yn fynych yn personoli—yn llefaru wrth Israel yn y
person unigol—tydi, ac felly y gwna yn y testyn hwn.

Yn y geiriau hyn, mae yr Arglwydd, drwy y prophwyd, yn

rhoddi darluniad barddonol o wallgofrwydd cenedl Israel gydag

eilun-addoliaeth. Dyma oedd eu pechod parod hwy. Cyffelybir

hwy yma i'r creaduriaid gwylltaf yn eu hadeg wylltaf. Oni

byddwn yn synu atynt ! Er eu ceryddu a'u gwaredu, byddant yn

y fau yn rhedeg yn wallgof i'r un pechod drachefn. Ond edrychwn

gartref . Mae genym ninau ein pechodau parod. Onid yw eilunod

wedi eu certio ar y galon yr un mor ddrygionus ac eilunod wedi eu

cerfio ar bren a maen ?

Yr ydym wedi cymeryd y geiriau hyn yn destyn am eu bod yn

ddarlun byw o genhedlaeth wyllt ac afreolus yn ein hardaloedd

a'n gwlad. Tybiwn fod y Cymry, fel cenedl, yn tra rhagori ar

genedl Israel yn eu hadegau goreu. Mae yn mhlith ein cenedl

luaws mawr o drugaredd yr Arglwydd o bob oed a gradd, pobl

ieuainc yn gystal ac ereill, yn ymddwyn yn Gristionogol, yn ofni

Duw, yn ei wasanaethu Ef, yn bobl briodol i'r Arglwydd. I Dduw
a'i râs y byddo y diolch. Efe a wnaeth y gwahaniaeth.

Ond o'r ochr arall, er amled ein manteision crefyddol, y mae
genym genhedlaeth wyllt ac afreolus iawn, er pobpeth yn gwallgofi

i bob hylldod pechadurus. Xid pobl ieuainc yn unig ydynt, ond

gwýr a gwragedd, yn ymddwyn yn hollol fel pe na byddai na Duw
nac enaid, na barn na byd arall yn bod. Y mae ein testyn yn

ddarluniad byw ohonynt. Camel buan ydwyt—asen wyllt wedi ei

chynefino â'r anialwch, &c. Xid dychymyg barddonol sydd genym,

ond ffaith rhy amlwg i'w gwadu na'u chuddio. Gall dynion da yn

briodol ddywedyd yn awr fel y Salmydd gynt, " Gwelais y tros-

eddwyr a gresynais." Onid ydynt yn hawdd eu giceled? Nid un

yma ac un acw, ond yn lluaws yn mhob cyfeiriad, ac ar bob

achlysur. Mae y genhedlaeth wyllt hon i'w gn-eled a'u clywed

—

yn lluaws—yn y dref—ar y pentref—ar yr heol—ar y ffyrdd—yn

y train—ar y station. Bydd ganddynt eu cynulliadau, ar gongl yr
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heol, ar y groesffordd, &c, a golwg galed, anystyriol, gellweirus,

geir arnynt, yn ddiofn Duw, ac yn ddibarch i ddynion. Y mae
rhyw fanau penodol yn mhob tref a phentref lle bydd y gwylliaid

hyn yn tyru al eu gúyáà-^ JBistedd/a gwatwarwyr !
M Ac 0: y

siarad ynfyd, y cellwair ffol, y coeg-ddigrifwch, llw a rhêg ar ben

pob gair, yr hyfdra ofnadwy ar enw y Duw byw !
" Dy elynion a

gymerant dy enw yn ofer." Dyma y ffaith. Yr ydym ni yn

gweledllawer, ond beth pe gwelem y cwblf Beth pe gwelem, a phe

clyweni yr hollhylldod annuwiol yn nhai cyfeddach y wlad am un

nos Sadwrn setìo f Ond mae Duw yn gweled ac yn clywed y cwbl.

A rhaid bod amynedd yr Anfeidrol fel Efe ei hun pan yn goddef y
fath ddirmyg arno !

-Mae geiriau y testyn yn ddarluniad byw o'r genhedlaeth wyttt yr

ydym yn eyfeirio ati. " Carnel buan ydwyt yn amyylcha. eiffyrdd!
"

Dyna nhw ! y genhedlaeth wyttt yn rhedeg yn wallgóf, ar drawe ac

ar hyd, heb gydnabod na chlawdd na therfynau. Nbdwedd y
genhedlaeth wyttt yw afreolaeth. Mae yn anobeithiol cael un math

o ddisgyblaeth arnynt Nid ydyw rheolau teuluaidd, lle ceir hwy,

na rheolau cymdeithasol—moesolnachrefyddol—yu cael un effaith

arnynt. Meibion a merched Belial ydynt, heb iau arnynt Nid

ydynt wedi eu dal na'u dofi erioed gan ddim na neb. Bu rheol

hwy yw penrhyddid ; dilyn eu tueddiad llygredig yn wallgof, ac

yn ddall i bob eanlyniad. Dyna eu rheol hwy, a dyna reol y diafol

iddynt. Ac y maent gauddo, druain, wrth ei ewyllya !

" Âsen wyttt wedi ei ehynejmo á'r anialireh." Yr asyn yw y
creadur mwyaf hurt, ond mae yr asen wyttt yn fwy felly na'r un

o'i rhywogaeth. Asen wyttt- ac aeen wyllt yn yr anialwch! Pwy
all wneyd dim o'r fath greadur ? Y mae ei dal a'i dofi allau o'r

cwestiwu. Ac eto dyma y fath bethau gwylltion ac anhydrin sydd

yn Iluosogi yn ein hardaloedd. Dynion ieuaiuc, meibion a merched,

gwr a gwragedd, rhai hardd o bryd, mewu diwyg dda, blodau ein

cenedl, yn gwneyd asynod ohonynt eu hunain! Tybia ycreadur

dwl na bydd ddim yn llanc heb fod yn ddigon swagger—jn hf—
yn ddibarch o bawb ereill—oni bydd ll a rhêg bob yn ail gair—

a

chymeryd enw y Duw mawr yn ofer ar ben pob stori—oni bydd

pibell yn ei gêg a diod feddwol yn meddalu ei ben. Er ceisio

gwneyd ei hun yn llanc, rhaid i'r creadur gael gwneyd ymaith â

hyny o ddyn sydd ynddo. Ac eto mae genym ferched ieuainc digon

ynfyd i roddi eu meddylfryd ar asynod! Ow, druain :
Yn wir

mae cyffelybu y fath greaduriaid i greadur direswm yn sarhâd ar

y creadur direswm. Da y dywedodd un, M Y creadur meddw wedi

syrthio i'r ffos, a'r mochyn yn ei basio fel gr bonheddig !
" Os

oes yma neb yn ateb i'r darlun, dymunem godi cywilydd arnynt.

v
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Ond y raae gradd mewn hyfdra annuwiol sycìrì yn gwneyrì nas gall

dynion gywüyddio.
" Wrth ddynwniad eichalon yn yftd gwynt? Dyma eto

—

ÿfed

gwagedd! Dymuniad calon y creadur gwyllt yw cael digon o ryw
wagerìd. siarad gwagedd, gwranrìo gwagedd, canu gwagerìrì, cyfar-

fod gwagerìrì. Ni bydd rìarlith, na chyfarforì canu, na choncert,

fawr o beth oni bydd eu haner o wagerìrì. Ac os ceir gwagerìd

niewn pregeth, rìyna gofìr. Os ceir llyfr a rìigon o wagerìrì ynddo,

rìyna y llyfr y bydd blâa arno. Y mae ganddynt bob manteiaion i

yferì gwybodaeth a >yn\vyr, onrì nirì oes gan yr asynod gwyUtion

flâa ar rìrìim ond ar yfed gwagedrì. Y fath lu mawr syrìrì yn hyw
ar wagerìrì, a hyny yn nghanol sylwerìrìau !

" Wrih ei hachlysur pwy a.'i try ymaith t " Rhairì i*r creadur

gwyllt gael ei ffordrì ei hun er neb, doerì a drìelo. Nid oes ar y
rìdaear drìim mor rìrìifrifol a borì rìynion, mewn gwlarì fel hon, yn

mynu rìilyn eu harferion pecharìurus er pobpeth a wueir i gei>i<> eu

gwarerìu. Er pob ymrìrech a wneir i'w sobri, eto yn mynu y rìafarn,

y diotta a'r merìrìwi, mynu mathru Sabbothau, mynu y llwon hyll,

a mynu cablu enw y Goruchaf, mynu rìilyn eu pechorìau, a mynu
pechu yn rhyfygus. Dywerìwch wrth y yenheälaeth wyllt am beidio

mynychu y tai cyfeddach, am ochel y cynulliarìau llygredig, am
beidio mynerì i grwyrìro ar y Sabboth, yr un peth fyrìrì a dywedyd
wrth yr afon ara rìroi yn ei hol : Pwy a'i try ymaith ? Oeir forì

pawb yn ceisio, a phawb yn methu. Onirì oea rhyw olwg hf iawn,

beiddgar ofnarìwy ar annuwiolrìeb ac annuwiolion yn y tir ? Byw
y maent yn hollol fel pe na byrìrìai na Duw, nac enairì, na barn, na

byrì arall yn borì. Y mae rìynion, er pobpeth, yn rhuthro yn mlaen

mewn pechu rhyfygus, yn rìdall hollol i bob canlyniadau.

A'r hyn syrìrì yn «lrìifrifol eto, y mae y gcnhedlaeth icyìlt hon o

hyd yn cynyddu ! Dyna luaws mawr o fechgyn a genethorì yn
cael eu parotoi ar hyd ein pentrefi, megys o'u mebyd i luosogi a

chwyddo y fyddin rìrìu.

uPû '•
'ant hi, nid yrnflinant." Mae j^awli syrìrì yn

c-i-io dal a dofi, a lleshau y genhcdlaeth wyììt hon yn anobeithio

llwyddo, pob moddion a arferir genym yn aflwydda Y mae pob

pregethu, pob cynghori a rhyburìrìio, yn arlwyrìrìo ; ánt ymaith o'r

bregeth fwyaf difrifol fel o'r chwareurìÿ. Y mae holl ymrìrechion

yr fsgol Snl yn fethiant, felly o leiaf i olwg dynion. Yr yrìym

trwy yr r lt -> wedi bod yn cymhell llwyr-ymataliarì a dirweai

yr unig f' bri merìrìwon, ac i warerìu ereill rhag syrthio

i'r dinystr ofnadwy, onrì mor aflwyrì<liannus fuom : Buom yn

cynyg fel hyn, ac yn treio fel arall, onrì y cwbl yn fethiant. Er

cael lluaws i arwyddo ac i arwyrìrìo, eto - rwydd
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yn y gerihêdlaeth icyllt i dclal at eu hymrwymiad aui fis. Xid yw
arwyclclo yr ymrwymiad ruwyaf difrifol, a'i dori, oud chwareu yn
eu golwg. Mae rhieni—ttawer o rieui—wedi bod yn cynghori ac

yn ceryddu, trwy dêg a thrw fygwth, ond er pobpeth yn gorfod

bod yn dystion o weled eu plant yn troi allan yn galed, yn anufudd,

yn annuwiol, ac yn dianc ymaîth i'r anialweh ! A dyma y prawf,

Onid ydyw yr annuwiolion cyhoeddus o hyd yn cynyddu, ac annuw-
ioldeb o hyd yn cryfhau ? Byddwn weithiau yn y brofedigaeth o

anobeithio am ein cenedl, ac i ddywedyd fel Jeremiah, " Yfwch, a

meddwch, a chwydwch, a syrthiwch, ac na ehyfodwch." " Paicb

a.r ei ceisiant hi, nid ymjlinant." Mor briodol yw y gair yn Llyfr

Job i'w gymhwyso at aseu wyllt yr anialwch, yr hon " ni wrendy
ar lais y geilwad," hi " a chwardd am ben lluaws tref."

Pa gyfrif sydd i'w roddi dros fod y fath annuwioldeb, y fath

hyfdra annuwiol, a hwnw yn cynyddu, mewn gwlad ac oes

sydd mor llawn o bob manteision crefyddol a moesol ? Ouid oes

driagl yn Gilead? Onid oes yno physigwr? Pahamf Onid yw
gair Duw yn llon'd ywlad? Onid oea addoldai gwych, cyfleus,

wrth ddrysau pawb, yr Efengyl yn cael ei phregethu yn ei phur-

deb yn mhob bryn a bro ? Wel, paham, mewn difrif, y mae y fath

annuwioldeb hf, pen-uchel yn gallu byw heb son am gynyddu
mewn gwlad fel hon ? Paham y mae y Duw ruawr yn goddef i'w

Efengyl focl mor aflwyddiannus ? A ydyw Efe am ein gadael, fel

ceuedl, i ymgaledu ruewn auufudd-dod ? Gadawu y cwestiwu fel

yna heb ei ateb.

Oncl dyma y darlun yn newid. " Yn eimUycánt hi"—y daliant

hi. Mis y dal ! Daw y bywyd pechadurus, penrhydd, gwyllt,

annuwiol i'w ddiwedd. Daw y creadur gwyllt, afreolus, i'r

dclalfa. Nid oes dim sydd sicrach. Wrth weled y dyn ieuanc neu

hên mor galed, mor annuwiol, mor ddibris, mor hf, bydclwn yn

barod i ddywedyd, Ha ! mae adeg pur wahanol yn dy aros !

" A
bery dy galon, a gryfhâ dy ddwylaw yn y dyddiau y bydd i mi a

wnelwyfâthi? Myfi, yr Arglwydd, a'i lleferais, ac a'i gwnâf."

Ni odclef Duw i aunuwiolion Cymru ei ddirmygu am dymhor maith.

" Na fycld r annuwiol ; paham y byddit farw cyn dy amser ?
"

Mae gan yr Árglwydd dair goruchwyliaeth i ddal pechadur

rhyfygus. Fe dclelir rhai gan wasgfeuon y bywyd hwn, gau

afiechycl a chystudcl, a gwasgfeuon a thlodi. Bychan y meddylia y
genedl wyllt i ba gyfyngder y maent yn rhecleg. Adwaenem lawer

ugain mlynedd yu ol oeddynt mor wyllt ac afreolus ag y mynai y
diafol iddynt fód, oncl i ba iselder o gystudd a thlodi y maent

wedi eu dw^Ti erbyn hyn ? Mor dda idclynt pe buasai rhy

w

gymaint o'r arian a wariwyd am oferedd i'w cael heddyw ! Dy-
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Y DDAU LWYDDIANT

fydd ciii mater yn y Bylwadau canlynol, llwyddo gyda'r byd a

llwyddo gyda'r enaid. Y mwyaf o'r ddau ydyw Uwyddiant enaid.

" Dx exaid yn llwyddo." Mae Ilwyddiant enaid yn gynwysedig

niewn cael gwir grefydd, myned rhagom mewn cynydd yn y
grefydd hono, ymgyfoethogi mewn gweithredoedd da, a llwyddd i

gyrhaedd hyder am ein diogelwch yn nhrefn grâs Duw. Y fath

dir lawer sydd genym eto i'w feddiannu yn y cyfeiriad crefyddol

yma. Yn nglj'n â'r ddau lwyddiant, sylwir

—

I. Mae yn ddigon poêibl Uwyddo yn y naill heb l/r>/<l<l<> yn y UaU.

Gall dyn lwyddo o ran ei enaid, a'r llwyddiant tymhorol ar ol.

Ceir y dyn gwir grefyddol yn fynych yn ddyn helbulus gyda'r byd,

a'r hên chwaer dduwiol ynbywar y plwyf. Enaid iach mewn corph

afiach. Ond os yn dlawd duiuiol y'th alwyd, na fydded gwaeth

genyt. Bu dy Warédwr mewn tlodi. Oni ddewisodd Duw dlodion

y byd hwn yn gyfoethogion mewn ffydd ?

O'r ochr arall, dichon dyn lwyddo gyda'r byd, ond ei enaid yn

cael ei adael mewn culni a thlodi. Medda fedr i drin y byd, ond

ei enaid heb gael meddwl na gofalu dim am dano. Mae cnnill a

chotti gyda'r byd yn eiriau pwysig ganddo, ond nid yw cadw neu

golli yr enaid yn pwyso dim ar ei feddwl. Yr enaid gwerthfawr

yn cael ei adael i ddiafol a phechod i wneyd a fynont ohono. Onid

yw yn resyn fod enaid gan lawer ? Ni bu ennill y byd a cholli yr

enaid erioed yn fwy yn y ffasiwn nag yn bresenol.

II. Mae cin tcstyn yn llcd awgrymu fod llwyddo yyda'r byd heb

hryddo yyda'r enaidyn Uwyddiant pcryglus. Ilawdd y gallai Ioan

ddymuno llwyddiant tymhorol Gaius, gwyddai fod ei enaid yn

llwyddo, ac felly nid oedd berygl i'r pn droi.

Y mae pawb am fod yn iach, ac am lwyddo gyda'r byd. Nid

oes pall ar ddymv.no hyny, bid a fo. Ond mae anturio i lwyddiant

tymliorol heb fod yr enaidmewn gafael â'i bethau yntau, yn antur-

iaeth arswydlawn o beryglus, yn rbydebyg i anturio i'r mòr mewn
llong heb lyw. Dyna ddyn yn troi allan i'r byd, yn rhoddi ei holl

ymadferthoedd ar waith i lwyddo, nid yw yn gadael un gareg heb

ei throi er cyrhaedd ei amcan. Ond y mae yr enaid ganddo yn

wág o ddylanwad pethau Dwyfol. Mae tynged y cyfryw un wedi

ei hysby.su yn barod. " Y rhai sydd yn ewyllyaio ymgyfoethogi

sydd yn syrtbio i brofedigaeth a magl." Y mae yn boddi dynion i

ddinystr a cholledigaeth. Hyn yn cael ei brofì mewn modd
grymus a difrifol yn lianes y goludog ynfyd :i wyaiwyd i wyddfod

Dliw noson ei ymffrost wâg ac ofer. Wrthych chwi,sydd ynamcanu
am y llwyddiant tymhorol, dywedwn, amcenwch hefyd am
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lwyddiant enaid, onidê yn wir, y drugaredd fwyaf â chwi fycld

gweddio am i'ch ffordd niewn Uwyddiant fydol gael ei cliau i fyny â

drain. Da chwi, peidiweh temtio Duw i'eh triu yn arw. Mor
briodol i ni ydyw gorehymyn Iesu Grist, u Ceisiweh yn gyntaf

deyrnas Dduw a'i gyfìawnder Ef ." Y ddau gwestiwn mawr ydynt
—I ba beîh y mae dynion mor ymroddgar gyda'r byd hwn ? Ai er

mwyn cael modd i fyw ? Ië, ond i ba beth y mae dyn yn byw
drachefn ?

III. Afaey testyn yn awgrymufodyn bosibl Uwyddo gydá*r ddan

—yyda'r byd a chyda'r enaid hefyd. " Yr ydwyf yn dymnno dy
í'od yn llwyddo fel y raa.e dy enaid yn Ilwyddo."

Y mae syniad ar led fod byw yn wir grefyddol a thrin y byd fel

ag i fod yn llwyddiannus yn y ddau mor bell oddiwrth eu gilydd,

nea y mae y naill o hyd am ddyrysu y llall. Mae y ffordd yn gûl

rhaid addef, on<l nid yn rhy gúl i'w cherdded yn nghymhorth grâs.

Nis gallwn wneyd dim, o ran hyny, heb gymhorth grás. Mae
tymher wir grefyddol yn dyfo.Lyn help ynllebodyn rhwystr i

drin y byd.- V dymUer^grefyddol yma ydyw yr oreu i fyned i'r

capel i addoli, ac i'r.gely i farw, ond hi hefyd ydyw yr oreu i

fyned i'r farchnad, i'r >ìop. i'r maes, &c. (ìyr y merched yn dda

y deuant i ben â'u goruchwylion teuluaiddfyn llawer mwy hylaw
pan mewn tymher canij penill o hymn. Y mae gair Duw am
gymeryd oddiarnom y òaic/i o bryder a rhag-ofalon, am ein

gwabardd i arfer twyll a chamwrî, ac am ein batal rhag rhedeg

i anturiaethau gwallgof, a'r fath ymwared i ni a'r byd fyddai

hyny. - .

O'r ochr arall, mae cymedroldeb o lafur a gofalon bydol yn help

i fyw yn grefyddol. C'amgymeriad ÿdyw tybied pe ceid hamdden
a llonyddwch gan y byd hwn y gwneid yn amgen gydag achos yr

enaid. Mae colli y stir a wna llafur bydol yn y meddwl yn dyfod

yn golled i'r enaid. Profedigaeth y tawelwch yna fydd segurdod

ysj>ryd. Y mae y gelyn yu hoffi y sut hwnw ar ddyn. Fe wna y
diafol yapital o'r agwedd yma er llwyddiant ei achos. Ond y mae
yn bosibl yn nghymhorth grâs troi llwyddiant y naill yn llwyddiant

i'r llall. Mewn trefn i hyny, rhaid troi y byd hwn yu wasanaethgar

i'r byd a ddaw.

IV. Cymerwn eia cenad i droi y testyn ychydiy yn ei wrth-ôl, er

tynu un syhc arall. Pe buasai Ioan yn anfon y llythyr at luawa

crefyddwyr yr oes hon, felly y buasai yn dywedyd, * ; Yr wyf yn
dymuno fod eich eneidiau yn llwyddo, fel y mae eich amgylchiadau

bydol yn llwyddo." Yr ydym am gael eich sylw at beth mor
ymarferol a hyn. Os ydyw o ryw bwys genych lwyddo gydag
achos yr enaid, gwnewch rywbeth yn debyg gyda'ch crefydd ag yr
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ydyeh yn gwneyd gyda'ch pethau tymliorol, a dyna y llwyddiant

uchaf a mwyaf bendigedig wedi ei sicrhau.

Mae ffordd llwyddiant bydol yn awr yn agored a rhwydd, felly

hefyd y mae genym bob cyfleìisdra i lwycldo gyda'r enaicl. Y mae
i bob llwyddiant ei ddeddfau, ac mewn cydffurtìad â'r rhai hyn y
mae ei sicrhau.

1. Un o ddeddfau llwyddiant tymhorol ydyw diwyärwydd a gofal.

Nid ydyw byth yn methu. Y mae hon hefyd yn'un o ddeddfau

Hwyddiant enaid. Y mae ein iachawdwriaeth o râs, ond y mae
\spryd y grâa wedi ordeinio moddton çrds, ac nid oes llwyddo i

fod gyda'r enaid heh fod yn ddiwyd a chyson gyda'r moddion a

ordeiniodd Duw i gynyrchu y llwyddiant yma. Heb. vi. 11, 12.

" Enaid'y diwyd a wneir yn frâs " mewn ystyr ysprydol hefyd.

2. Decldf arall o eiddo llwyddiant ydyw gwneyd y goreu o bob-

peth. Y fatli gyfleusderau sydd genym i lwyddo gyda'r enaid.

Bydded i'r enaid gael cluvar.eu-têg. am ei ddiwrnod ei hnn, ei lyfr

ei hun, ei gyfarfod ei huBfsei -fia^siandíaetìi'eì 'hun, a'i drysorfa ei

liun. Mae esgeuluso .çyjgrfócl crefycldol ÿÁ* gj^lled i ac yn gam â'r

enaid. y Çj /
3. Deddf arall o eiddç» llwddiant tymkjfrodyw prydlondeb—

gwneyd pobpeth. yn ef\adeg. Y mae i'r e/aicl ei dymhor, dydd

iachawdwriaeth, amse'r^cmeradwy, dyddJîwn dy ymweliad. Mae

tymhor yr enaid yn 'fy£ac\uisicr. IJn inaid, un iachawdwriaeth,

ac un adeg. Mae colli yr en'ai*Tin^svii/bolli yr adeg.

4. Diogelwéh ydyw un arall b d.tíéddfau llwyddiant tymhorol,

rhoddi pobpeth yn ddiogel./'YSmaé gan Dduw drefn i ddiogelu yr

enaid : Heb. vi. 18, 19. Aéllwcli fod yn dawel a'r enaid gwerth-

fawr yn y perygl o'i golli bytlT? Yr enaid ! yr enaid ! !

^ Mae llwyddiant yr enaid yn anrhaethol fwy pwyaig i ni na phob

llwyddiant arall. Byr-barhaol yw yr un tymhorol ar y goreu.

" Pan ddél angau chwi ffowch ymaith," ond bydd yr enaid genym
byth, byth! XLlafurio i ereill wneir yn fynych gyda phethau

tymhorol, ond bydd llwyddiant yr enaid yn beth i ni ein hunain.

Diwedcl ein hanes yma ydyw, " Y dychwel y pridd i'r ddaear fel y

bu, ac y dyehwel yr yspryd at Dduw, yr hwn a'i rhoes ef." Pa le

y byddi di, fy enaid, y diwrnod yna ?

" Tragwyddoldeb mawr yw d' enw,

Ti yn fuan fydd í'y üe," &C.
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